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RESUMO
Lste trabalho tem como objet ivo comparar as propriedades de peças cerâmicas fabricadas com matérias primas da
região de São Gonçal o do Amarante RN e com dosagens de lodo de estação de tratamento esgotos (ETE) de Natal. A
mistura a ser avaliada é operada pela Ccràmi ca Samburá (2 partes de argila plástica c I semi-plastica) e a comparação
será eletuada com uma dosagem ot imizada pelo Laboratório de Processamento Mineral e de Resíduos do CEFET- RN .
Características das peças produzidas foram ana li sadas. As amostras de arg il a colctadas na Cerâm ica Samburá foram
preparadas e foram obtidos corpos de pro va cm cxtrusnra piloto. Foram confeccionados corpos de prova com a
composição operada pela Ceràmi ca Samhurá e com adição de 25 'Y., de lodo de estação de tratamento de esgoto,
proveni ente da ETE da Un iversidade Federal do Rio Grande do Norte. Os corpos de pro va obtidos com as duas
composições ti veram suas propriedades tecnológicas determinadas, a saber: densidade aparente, rctraçâo linea r de
queima, tensão de ruptura c absorção d'água. Os resul tados preliminares indicam que a adição de lodo cm matéri as
primas ccnim icas pode ser uma alternativa sustentável para o problema de disposição destes resíduos, levando a ampliar
a vida úti l das jazidas c melhorando algumas propriedades as peças ccnimicas.
PALAVRAS-CHAVE: cerâmica vermelha, reuso de lodo, propriedades tecnológi cas.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo Araújo (2005b), a falta de políticas institucionais nos sctores de saúde, meio ambiente e qualidade de vida tem
agravado os problemas relacionados a geração de resíduos sólidos. Wellcnkarnp et a/. (2002) afuma que é importante
buscar alternativas ã simples dispersão destes resíduos, que sejam ma1s eficazes e que se proponham a tratar,
reaproveitar, minimizar ou até mesmo eliminar a geração dos resíduos.
O lodo é um grande problema nas estações de tratamento de água e de esgotos, pois sua disposição é complexa. Há
alguns anos, os lodos gerados nestas estações eram lançados cm rios, mas com a evolução da legislação ambiental as
operadoras se vêem obrigadas a destinarem seus resíduos de maneira adequada. Sobrinho e Marques (2004) afirmam
que a possibilidade de incorporar o lodo gerado nas ETEs e ETAs à matéria-prima da indústria cerâmico possui
inúmeras vantagens, por exemplo: destinação ambientalmente segura pam resíduos potencialmente perigosos, menor
gasto de energia, transporte e menor utilização de recursos naturais, sendo essa é uma solução viável para aqueles lodos
que não são tratados sanitariamente para adequarem-se a outras fmalidades.
Leite et ai. (2005b,c,d) analisaram amostras de argila provenientes do município de São Gonçalo do Amarante
utilizadas oa fabricação de cerâmica vermelha c o lodo provenientes da ETE da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Em seu trabalho foram realizados ensaios de distribuição granulométrica (sedimentação), composição
mineralógica (difração de raios X), composição qu!mica (fluorescência de raios X), análises térmicas, densidade e
determinadas as propriedades de AUerberg (limite de liquidez, limite de plasticidade e índice de plasticidade). As
propriedades de Attcrberg foram determinadas para a composição argila plástica mais argila semi-plástica utilizada
normalmente na Cerâmica Samburá no município de São Gonçalo do Amarante para produção de peças cerâmicas e
composições de argila plástica mais lodo, variando a quantidade de lodo na composição. Os resultados apontaram uma
proporção ótima de 25% de lodo e 75% de argila plástica.
Neste trabalho foram simcrizados corpos de prova em fomo mufla marca NABERTHER.t\1 Mod N20/H Nr. 87123 à
950 oc e foram comparados os parâmetros de densidade aparente, rctração linear de queima, absorção d 'água e tensão
de ruptura.

2. METODOLOGIA
A Figura 01 apresenta o fluxograma dos ensaios realizados após a sintcrização c que serão utilizados para gerar o
quadro comparativo entre os corpos de prova cerâmicos sintcrizados com argila plástica mais argila semi-plãstica e
argila plástica mais lodo.
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Figura 01. Fluxograma do processo de análises comparadas
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As figuras abaixo mostram a extrusora utilizada, assim como os corpos de prova confeccionados.

Figura 02. Bxtrusora utilizada

2.1. Determinação de Densidade Aparente
A densidade aparente foi determinada através da leitura das dimensões dos tijolos e de suas massas. Foram realizadas
03 determinações para a densidade, onde obteve-se a média e desvio padrão. A equação para determinação da densidade
aparente é apresentada abaixo:

m
d= l·h·c
Onde:

(I)

I= largun1 (cm)
h= altura (cm)
c = comprimento (cm)
m = massa(g)

2.2. Retração Linear de Queima
Após confeccionados c submetidos a secagem natural, os corpos de prova foram levados à estufa por 24 horas a 11o•c,
paxa remoção da umidade residual. Em seguida os corpos de prova foram pesados cm balança digital de precisão (0,1
mg) Marca Marte, Modelo AL-500 c tiveram suas dimensões detenninadas com auxílio de um paquimetro digital
Marca Mytutoio com precisão de 0,00 I mm.
A retração linear de queima pode ser determinada pela equação abaixo:

c -c
R = - ' - 1- ·100
q

Onde:

cl

(2)

Rq = retração linear de queima
c;= comprimento inicial
Cf = comprimento fmal

2.3. Absorção de Água
Os ensaios de absorção de água foram realizados com base nas normas ABNT - NBR 8.947/85. Os corpos de prova
foram pesados c então imersos em água por 24 horas, após as quais, tiveram suas massas novamente determinadas. A
equação utilizada para determinar a absorção d'água está apresentada abaixo.

A = m, - m, · l 00
ms
Onde:

A = % de absorção d'água
mu =massa úmida
m, = massa seca
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2.4. Ensaio de Ruptura
Os ensaios de ruptura foram realizados com base nas Normas NBR 6461/83 e 7171 /92. Os resultados obtidos foram
submetidos a tratamento estatístico sendo determinados a média e desvio padrão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A produção de resíduos na sociedade de consumo tem levado a busca permanente de alternativas para a sua inclusão em
algum processo produtivo como nova matéria prima. O lodo de estação de esgoto é um destes problemas que tem
afetado as grandes cidades, tendo em vista que a depender da qualidade da água consumida a proporção de resíduos de
ETE tem aumento significativo.
A incorporação de res íduos de ETE em matérias primas para a produção de tijolos cerâmicos é um das alternativas
estudadas para sua reutilização. A produção de peças cerâmica cm dimensões (45x45x31 ,5 0 mm 1 ) foram obtidas em
extrusora de laboratório fabricada pel a VERDES.
O resultado de est udo comparativo entre as peças cerâmicas usando matérias primas tradicionais c com adição de 25%
resíduo de ETE da Estação de Tratamento da UFRN é apresentado na tabela I.

PARAMETRO

Densidade (g/cm')
Retração de quei ma ('Y.,)
Absorção d ·água
Tensão de ruptura (N /mm 2 )

Tabela I. Propriedades características das peças cerâmicas.
CORPOS DE PROVA
CORPOS DE PROVA
ARGILA PLÁSTICA+ SEMIARGILA PLÁSTICA+ LODO
PLÁSTICA
0,84
0,66
1,34
3,63
17,09
19,6
2,63
1,9

Os dados de densidade aparente das peças cerâmicas mostram que a incorporação de resíduos de ETE leva a uma
redução importante da densidade aparente de 0,84 para 0 ,66 g/cm'- Essa redução esta associada à ignição da matéria
orgânica contida no lodo aumentando a quantidade de vazios na peça.
Leite et a! (2005b,c) mostram que os tijolos cerâmicos produzidos no RN apresentam densidade aparente na ordem de
0,72 g/cm 3 que é um valor intermediário entre as peças produzidas em laboratório, o que mostra que existe uma
variabilidade de tamanho e peso dos tijolos produzidos no RN os produtos e que a incorporação de lodo de ETE deverá
ser efetuado comparações por matéria prima. A redução da densidade aparente é um fator importante tendo em vista que
reduz o custo com transporte e o peso da edificação realizada com a incorporação do lodo.
A sinterização dos corpos de prova com adição de lodo de ETE gera quantidade significativa de fuligem oriunda da
queima da matéria orgânica. Este problema deve ser elemento de preocupação visando sua eliminação do processo.
A retração de queima atingiu valor médio de 3,63% a 950 °C para as peças preparadas com a inclusão de lodo, sendo
associado este valor à retração de secagem de 7 ,X%. Tal valor é elevado para o processamento industri al devido a
problemas que podem causar na geometria das peças. Zandonade ( 1995) argumenta que a presença de matéria orgânica
aumenta a plasticidade, sendo necessário identificar o limite admissível da adição de lodo que não comprometa as
propriedades da peça.
Os valores de absorção d'água para os corpos de prova sem adição de lodo apresentaram valores da ordem de 17, I%,
enquanto os corpos de prova com a composição com adição de lodo alcançaram valores 19,6%. A elevação no valor da
absorção se refere à quantidade de matéria orgânica que volatiliza durante a sinterização dos corpos de prova. causando
o aumento da quantidade de poros na peça. O valor encontrado para a composição com adição de lodo se encontra
dentro da norma NBR-8947/85 , que determina o intervalo entre 8 e 25% para a absorção d' água.
Para os ensaios de ruptura foram encontrados os seguintes resultados : 2,63 N/mm' para composição sem adição do lodo
e I ,9 N/mm 2 para os corpos com adição de lodo. A perda de resistência já era esperada, tendo em vista o aumento na
quantidade de poros gerados pela volatilização da matéria orgânica, no entanto os valores se encontram bem acima do
mínimo especificado pela norma brasileira, que é de I N/mm 2 para os ensaios em escala de laboratório.
Os resultados obtidos não podem ser replicados para outras áreas devido a variabilidade da composição dos lodos e das
matérias primas, assim é importante que a composição da massa deva ser caracterizada para a determinação do
percentual a ser recomendado a inclusão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados obtidos neste estudo mostram que é possível incorporar lodo de ETE em matérias primas para a produção de
peças cerâmica e ter resultados compatíveis com as normas brasileiras de produtos cerâmicos.

É identificado um problema importante na etapa de sintcrização das peças, que está associado à liberação de C0 2 que
gera quantidade significativa de fumaça fruto da dissociação da matéria orgânica das peças.
A viabilidade do processo deve está associada à solução deste problema, tendo cm vista o grande problema de poluição
do ar.
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