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UFPR « 5w l  ■  H a  Â r-'i ni osttun  ■?()

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SETOR SETOR DE TECNOLOGIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ENGENHARIA DE 

RECURSOS HÍDRICOS E A M B IE N TA L-40001016021 PO

TERMO DE APROVAÇÃO

Os membros da Banca Examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em ENGENHARIA 
DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTAL da Universidade Federal do Paraná foram convocados para realizar a 
arguição da Dissertação de Mestrado de JOÃO HENRIQUE MINE, intitulada: APLICAÇÃO DE LODO DE 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DE RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO NA COMPOSIÇÃO DE 
CERÂMICAS, após terem inquirido o aluno e realizado a avaliação do trabalho, são de parecer pela sua

 no rito de defesa.
A outorga do título de Mestre está sujeita à homologação pelo colegiado, ao atendimento de todas as indicações e 
correções solicitadas pela banca e ao pleno atendimento das demandas regimentais do Programa de Pós- 
Graduação.

Curitiba, 29 de Maio de 2019.

tlVALD PAWLOWSKY 
Presidente da Banca Examinadora

VSEVOLOD MYMRINE 
Coorieprtadot>- Avaliadçr Externo (UTFPR)

^NIEL COSTA DOS SANTÕS \ j 
Avaliador Interno (UFPR)

*1

MARC,OjELL MARIANO CORRÊA MACENO 
Avaliador Externo (UFPR)

MIGUEL NjÍANSUR AISSE 
Avaliador Interno (UFPR)

Centro Politécnico, Bloco V - CURITIBA - Paraná - Brasil 
CEP 81531-990 - Tel: (41) 3361-3210 - E-mail: ppgerha@ ufpr.br

mailto:ppgerha@ufpr.br


Aos meus pais Miriam e João, 

ao meu irmão Carlos Augusto e 

às gerações que formamos para 

construir e usufruir de um novo 

e duradouro mundo.



Ao professor Dr. Urivald Pawlowsky pela confiança, orientação e 

contribuição com a sua vasta experiência na academia e na indústria.

Ao professor Dr. Vsévolod Mymrine pela coorientação e apoio nas decisões 

técnicas e na condução e interpretação das análises mineralógicas.

Aos meus pais Miriam Rita Moro Mine e João Mine pelo amor dedicado na 

minha formação, constituindo base sólida para as realizações acadêmicas, 

profissionais e pessoais.

Ao Msc. Walderson Klitzke pela amizade, solicitude, apoio e experiência 

prática imprescindíveis para condução dos ensaios no Laboratório de Cerâmicas do 

Departamento de Engenharia Química (DEQ/UFPR).

À Msc. Stéphanie Abisag Sáez Meyer por compartilhar sua experiência na 

mesma linha de pesquisa, incentivando e participando na publicação de trabalhos.

Aos amigos Iverson ítalo Siebert e Luiz Renato Martini Filho pela parceria no 

desenvolvimento das atividades acadêmicas e celebração na conquista de cada 

etapa.

Às equipes do Laboratório de Tecnologia da Madeira (LTM/UFPR), do 

Laboratório de Análises Minerais e de Rochas (LAMIR), do Centro Multiusuário de 

Caracterização de Materiais (CMCM/UTFPR) e da TECLAB pelo apoio e recursos 

para condução dos ensaios.

Aos professores e colegas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

de Recursos Hídricos e Ambiental (PPGERHA/UFPR) pelo interesse, apoio e 

parceria.

Aos amigos de projetos e formadores profissionais Elias Boutros Sater e 

Fábio Giordano Nacarato, pelos valorosos conselhos na adversidade, incentivo e 

apreço pelo conhecimento técnico de engenharia.

À Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) e às indústrias 

metalúrgicas participantes pelo fornecimento de dados e material para 

desenvolvimento da pesquisa.



“Pequenas ações predadoras, em escala 

planetária, criam um problema planetário.

Mas pequenas soluções individuais, em escala, 

também criam soluções planetárias

Samyra Crespo



RESUMO

A busca por soluções de reinserção dos resíduos urbanos e industriais nos 
ciclos produtivos, a fim de minimizar os impactos da extração de recursos naturais 
virgens e da disposição, pressiona a sociedade pelo desenvolvimento de novas 
tecnologias capazes de transformar subprodutos indesejáveis em matérias-primas, 
conectando indústrias em um modelo circular sustentável. Com o objetivo de 
desenvolver cerâmicas tecnicamente viáveis e ambientalmente seguras, para uso na 
construção civil, a partir do lodo de estação de tratamento de água (LTA) e de 
resíduos de fundição, foram realizados ensaios de caracterização para determinação 
do teor de umidade, granulometria e composição química. Esses resultados 
suportaram a decisão quanto à aplicação e no desenvolvimento de fluxos de 
beneficiamento mínimo desses resíduos em matérias-primas para cerâmicas. O LTA 
foi submetido às operações de secagem e moagem com classificação 
granulométrica, obtendo umidade de 0,18% e granulometria de 0,25 mm. Três areias 
de fundição (AF), originalmente isentas de umidade, passaram pela limpeza e 
classificação em 0,42 mm antes da mistura e homogeneização, compondo matéria- 
prima única. Já a escória (ESC-Fe) teve a redução granulométrica executada 
através de operações de britagem e moagem intercaladas por classificação e 
separação eletromagnética, tendo o seu teor de ferro metálico reduzido de 39,78% 
para 6,39% e granulometria ajustada em 0,25 mm. Nestas condições, os materiais 
foram introduzidos ao processo de obtenção de placas cerâmicas prensadas, com 
cerca de 12 g e dimensões de 60 mm x 20 mm x 5 mm, em 22 composições 
diferentes submetidas ao processo de queima por duas horas, em sete temperaturas 
variando em 50°C, partindo de 950°C até 1250°C. As peças com fração inferior a 
20% de AF e superior a 40% de ESC-Fe, obtidas em temperaturas a partir de 
1100°C, desenvolveram os melhores valores de resistência à flexão, porosidade 
aparente e absorção de água. O produto G1250, composto por 45% LTA, 15% AF e 
40% ESC-Fe, atingiu resistência à flexão de 16,66 MPa e absorção de água de 
3,69%, atendendo às normas técnicas para placas de revestimento cerâmico ABNT 
NBR 13.817/1997 e telhas ABNT NBR 15.310/2005. Foram identificadas algumas 
correlações da fração dos componentes e da temperatura de queima com as 
propriedades físicas desenvolvidas pelos produtos, explicadas com suporte de 
análises mineralógicas mais aprofundadas por difratometria de raios X e microscopia 
eletrônica de varredura. A segurança ambiental do produto foi avaliada 
preliminarmente com referência à norma ABNT NBR 10.004/2004 através da análise 
das concentrações de contaminantes na massa bruta e nos extratos solubilizado e 
lixiviado. Ao final, as operações e processos unitários desenvolvidos resultaram em 
cerâmicas cujas propriedades indicam potencial de aplicação na construção civil.

Palavras-chave: difratometria de raios X. economia circular, microscopia eletrônica 
de varredura, placas cerâmicas, reinserção de resíduos.



The quest for solutions to reintroduce urban and industrial wastes in the 
productive cycles, in order to minimize environmental impacts from waste disposal 
and natural resources depletion, presses society to develop new technologies able to 
transform undesirable by-products into interesting raw materials, connecting 
industries in a sustainable circular model. A few characterization tests were carried 
out to determine the moisture content, grain size and chemical compositions of water 
treatment plant sludge (WTS) and foundry wastes, aiming the development of 
reliable and environmentally safe ceramics for use in civil construction. These results 
supported the application decision and the development of unitary operations to 
convert the original residues into new raw materials for ceramics. The WTS was 
submitted to drying and milling operations with granulometric classification, reaching 
humidity of 0.18% and grain size of 0.25 mm. Three foundry spent sands (FSS), 
originally free of moisture, were cleaned and classified in the 0.42 mm sieve before 
mixing and homogenization to compose a single raw material. The foundry slag (FS) 
had the granulometric reduction carried out through crushing and milling operations, 
interspersed by electromagnetic classification and separation, thus its metallic iron 
content was reduced from 39.78% to 6.39% and granulometry was set in 0.25 mm. 
Under these conditions, the raw materials were introduced to the pressed ceramic 
plates process, comprising about 12 g plates with dimensions of 60 mm x 20 mm x 5 
mm of 22 different compositions submitted to the firing process for two hours at 
seven temperatures, varying in steps of 50°C from 950°C to 1250°C. The ceramics 
with less than 20% of FSS, more than 40% of FS in composition and produced at 
temperatures starting from 1100°C, reached the best values for flexural strength, 
apparent porosity and water absorption. The product tagged G1250, composed of 
45% WTS, 15% FSS and 40% FS, reached flexural strength of 16.66 MPa and water 
absorption of 3.69%, complying with the technical standards for ceramic plates ABNT 
NBR 13.817/1997 and tiles ABNT NBR 15.310/2005. Some correlations of 
components fraction and firing temperature with the physical properties reached by 
the products were reported and explained by detailed mineralogical analysis by X ray 
diffractometry and scanning electron microscopy. The environmental safety of the 
product was evaluated with reference to ABNT NBR 10.004/2004 technical standard 
by the analysis of contaminants concentrations in the gross mass and in the 
solubilized and leached extracts. Finally, the developed unitary operations and 
processes approaching the studied wastes resulted in ceramics which properties 
indicate potential application in civil construction.

Keywords: ceramic plates, circular economy, scanning electron microscopy, waste 
reuse. X-ray diffraction.
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1 INTRODUÇÃO

Confrontando um contexto de apreensão global, no qual recursos naturais 

de alta qualidade se tornam cada vez mais escassos e eventos climáticos 

decorrentes do aquecimento global são mais severos e frequentes, a humanidade 

outra vez se prepara para superar as adversidades impostas pelo meio; ou por ela 

mesma. Todavia, diferentemente dos desafios vencidos ao longo da história, hoje já 

não há tanto espaço para transformarmos o meio à nossa conveniência. Urge a 

apropriação da consciência de que somos o próprio meio, e o sucesso nesse novo 

empreendimento de sobrevivência depende da capacidade de nos transformarmos 

voluntariamente, mudando o paradigma do como nos relacionamos com a natureza.

Organizados em sociedade, podemos decompor este grande desafio em 

objetivos menores, e coordenar os pequenos resultados obtidos nas diversas áreas 

do conhecimento orientando-os à visão de sustentabilidade. Notadamente, a 

tecnologia tem sido provocada a fornecer respostas para minimização e reinserção 

de resíduos nos ciclos produtivos, com o propósito de alcançar aproveitamento 

pleno dos fluxos de material e de energia com o fechamento dos ciclos. Com efeito, 

a superação dos desafios tecnológicos é fundamental para implantação de modelos 

econômico-sociais com atributos ecossistêmicos, integrados e em equilíbrio com os 

demais ecossistemas do planeta: ainda único meio viável.

Em verdade, a sustentabilidade do meio, à medida que suporta o 

desenvolvimento humano e a demanda por recursos, reforça a importância do 

contínuo avanço na pesquisa e inovação tecnológica para responder as questões de 

hoje e antecipar as do futuro (OLAWUMI; CHAN, 2018). Fato já reconhecido 

internacionalmente há mais de 30 anos com a emissão do relatório Our Common 

Future, que encarrega a ciência a solucionar incessantemente os problemas e 

prever desafios maiores de sustentabilidade do futuro, assegurando o acesso 

equitativo aos recursos e orientando as atividades humanas para diminuir 

continuamente a pressão sobre os limites do meio ambiente (WCED, 1987).

As iniciativas mais práticas até então estão restritas a contextos locais e 

específicas a determinados produtos, incentivadas na sua maioria por forças 

competitivas, políticas e legislativas. De forma mais estruturada, há exemplos como 

o do programa Zero Emission Research and Intiatives (ZERI), o qual tem como 

princípio a geração zero de resíduos e efluentes com o uso total da matéria-prima e



o reuso do material não incorporado ao produto final (SEIFFERT; LOCH, 2005); e 

ecossistemas industriais locais como o Kalundborg Symbiosis na Dinamarca, 

aplicando o conceito de economia circular (KS, 2018). Tal conceito surge a partir do 

modelo de extensão de ciclo de vida útil através do reuso, reparo, 

recondicionamento e reciclagem dos materiais (STAHEL, 1982). Atualmente a 

economia circular pode ser descrita brevemente como um sistema econômico que 

propõe preservar recursos limitados, fechando os ciclos de energia e de materiais 

(PIETRO-SANDOVAL; JACA; ORMAZABAL, 2018).

Implantar o modelo circular exige o desenvolvimento de novas tecnologias 

capazes de fechar os ciclos produtivos, oferecendo os mesmos bens a partir de 

recursos diferentes, já presentes na cadeia produtiva, e preservando os recursos 

naturais virgens. Nesse sentido, a indústria da construção civil se coloca como 

destino confiável e solução de curto prazo para grande diversidade de resíduos que 

hoje são dispostos no meio ambiente. De fato, essa indústria possui flexibilidade e 

pronta capacidade de absorção de grandes volumes, despertando muito interesse 

da pesquisa em materiais de construção e reaproveitamento de resíduos (SINGH; 

RAMAKRISHNA; GUPTA, 2017).

Gerado em grandes quantidades, o lodo de estação de tratamento de água é 

um resíduo intrínseco e inevitável do saneamento, e a destinação mais comum é a 

disposição em aterros sanitários. Contudo, essas estruturas muitas vezes não estão 

disponíveis, possuem capacidade limitada, precisam de constante fiscalização e 

controle e, contrariamente, o lodo ainda é frequentemente lançado nos corpos 

hídricos, resultando em impactos ambientais como a alteração dos parâmetros de 

qualidade da água e o assoreamento. Não há de fato ainda uma solução definitiva e 

consolidada para o lodo de estação de tratamento de água, mas existem muitos 

trabalhos de pesquisa bem sucedidos no uso como substituto à argila natural para a 

fabricação de peças cerâmicas para a construção civil. Entretanto, há ainda muitos 

desafios quanto às características inconvenientes ou insuficientes no lodo, que 

precisam ser, respectivamente, atenuadas ou suplementadas para produção de 

cerâmicas com a mesma qualidade das tradicionais (AHMAD, T.; AHMAD, K.; 

ALAM, 2016b).

Igualmente gerados e dispostos em grandes volumes em aterros industriais, 

os resíduos de fundição impactam o meio ambiente não somente pela quantidade, 

mas muitas vezes pela toxicidade e presença de metais pesados (MYMRIN et al.,



2016a; MYMRIN et al., 2016b). Assim como o lodo de estação de tratamento de 

água, não há uma solução definitiva para esses resíduos, com as pesquisas se 

concentrando basicamente na incorporação das areias de fundição ao concreto ou 

em peças cimentícias. Já as escórias dos fornos de fundição restam como um 

grande desafio, sobretudo devido à diversidade e heterogeneidade desse material 

conforme a sua origem. No entanto, os trabalhos de pesquisa conduzidos com esses 

materiais, demonstram sucesso na aplicação na construção civil, sobretudo pela 

ausência de materiais orgânicos na composição (BHARDWAJ; KUMAR, 2017).

A literatura largamente explora o estudo de opções tecnológicas para o uso 

do lodo de estação de tratamento de água e dos resíduos de fundição de forma 

independente, caracterizando-os e propondo hipóteses de reaproveitamento. Assim, 

dispondo de importante quantidade de dados, principalmente de caracterização 

desses resíduos, recuperados através da revisão dos trabalhos contemporâneos, 

esta dissertação parte da hipótese de combinação de propriedades do lodo e de 

resíduos de fundição para a obtenção de cerâmicas tecnicamente viáveis, isto é, 

capazes de atender aos requisitos de normas técnicas para produtos cerâmicos e de 

segurança ambiental.

Supõe-se que o lodo pode contribuir com a plasticidade nas misturas, na 

conformação de peças e na formação da fase líquida das cerâmicas. Já os resíduos 

de fundição atenuam o inconveniente da presença de compostos orgânicos voláteis 

no lodo, com a areia contribuindo na formação da fase sólida e a escória na fase 

líquida. Além disso, eventuais contaminantes como metais pesados, provenientes de 

resíduos de fundição, têm sido imobilizados com sucesso nas estruturas amorfas 

das cerâmicas. Portanto, possivelmente uma determinada composição desses 

resíduos, submetida ao processo de obtenção de cerâmicas, resultaria em um 

produto tecnicamente viável e ambientalmente seguro.

1.1 OBJETIVO GERAL

Orientada pela visão global de sustentabilidade e contribuindo localmente 

dentro do conceito da economia circular, esta pesquisa tem como objetivo geral 

desenvolver placas cerâmicas a partir do lodo de estação de tratamento de água e 

de resíduos de fundição em um cenário local. O cumprimento deste objetivo é 

verificado pelo atendimento às propriedades de resistência e absorção de água



segundo à NBR 13.818 (ABNT, 1997b), e observando outras propriedades 

frequentemente abordadas em trabalhos semelhantes; e pela avaliação preliminar 

da segurança para aplicação na construção civil, conferindo a presença e 

imobilização de eventuais contaminantes com referência à classificação de resíduos 

da NBR 10.004 (ABNT, 2004a).

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Oportunamente e como suporte ao atendimento do objetivo geral de 

desenvolvimento de um novo produto cerâmico, são delimitados alguns objetivos 

específicos para esta pesquisa:

a) Caracterizar e comparar os resíduos objetos de estudo com dados 

recuperados de trabalhos semelhantes da literatura;

b) Desenvolver operações unitárias de beneficiamento dos resíduos em 

matérias-primas para aplicação no processo de obtenção de cerâmicas;

c) Executar ensaios com corpos de prova e comparar resultados com os 

requisitos das normas técnicas pertinentes e as cerâmicas obtidas por 

outros trabalhos contemporâneos;

d) Identificar eventuais correlações entre os parâmetros operacionais de 

produção das cerâmicas em laboratório com as propriedades físicas e 

qualidades desenvolvidas nos produtos;

e) Descrever a contribuição dos componentes lodo de estação de 

tratamento de água e resíduos de fundição no desenvolvimento das 

cerâmicas;

f) Avaliar as transformações termoquímicas, minerais e morfológicas 

ocorridas no processo de obtenção das cerâmicas.

Para atendimento dos objetivos específicos e construção do resultado geral, 

a pesquisa foi dividida em um fluxograma com etapas em série, delimitadas por uma 

entrada, a aplicação de métodos específicos e a saída de resultados parciais, que 

suportam marcos de decisão bem definidos sobre a continuidade do estudo e o 

avanço às etapas subsequentes. Ao longo desse fluxo, o material foi transformado 

de resíduo bruto com características desconhecidas, para resíduo caracterizado,



depois em matéria-prima beneficiada e, por fim, na cerâmica. Portanto, cada etapa 

produziu resultados e conclusões específicas.

Inicialmente, os resultados obtidos na caracterização dos resíduos, 

comparados à literatura contemporânea, permitiram avaliar opções, se decidir pela 

rota de aplicação em cerâmicas e delimitar escopo mínimo de operações de 

beneficiamento. Na condição de resíduos caracterizados, os materiais foram 

beneficiados, gerando resultados operacionais e as matérias-primas necessárias ao 

processo de obtenção de cerâmicas. De fato, desenvolver fluxogramas de 

beneficiamento simples, que entreguem os materiais em condições de interesse 

para aplicação em cerâmicas, é tão determinante na avaliação da viabilidade técnica 

quanto as propriedades do produto final. Ao final, sob a forma de corpos de prova 

em placas, as cerâmicas foram submetidas aos principais ensaios de propriedades 

físicas e mineralógicas, permitindo o fechamento da avaliação dos produtos obtidos.

O texto da dissertação está estruturado em cinco partes, iniciando com a 

revisão da literatura a partir de uma abordagem ampla, convergindo aos resíduos 

objetos do estudo e às perspectivas de aplicação em cerâmicas. Nos materiais e 

métodos, em seguida, são consolidados todos os recursos e procedimentos 

adotados para cada uma das etapas do fluxo da pesquisa: caracterização dos 

resíduos, ensaios e execução do beneficiamento em matérias-primas, finalizando 

com a obtenção das cerâmicas e ensaios com corpos de prova. Os resultados são 

apresentados parcialmente por relevância e discutidos em uma única seção, dividida 

de acordo com os estágios de evolução ao longo do fluxo dos materiais: de resíduos 

para matérias-primas e por fim cerâmicas. Todos os resultados obtidos nos ensaios 

com corpos de prova estão integralmente relacionados nos apêndices, juntamente 

com o registro fotográfico dos corpos de prova. Ao final são apresentadas as 

conclusões e listadas as oportunidades para continuidade em futuros trabalhos.



2 REVISÃO DA LITERATURA

A revisão da literatura contextualiza o objeto da dissertação inserindo-o 

inicialmente no cenário amplo da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, 

desdobrando para o conceito geral de economia circular, e abordando de forma mais 

específica o desenvolvimento tecnológico para aplicação do lodo de estação de 

tratamento de água e dos subprodutos da indústria metalúrgica de fundição na 

composição de cerâmicas. Outrossim, consolida dados, métodos e resultados de 

trabalhos contemporâneos na mesma linha de pesquisa, possibilitando a 

comparação, a identificação de padrões com potencial de replicabilidade, a 

formulação de novas hipóteses e a discussão extensiva dos resultados obtidos neste 

trabalho. Assim, procura validar de forma estruturada a relevância dessa pesquisa, 

identificando lacunas e oportunidades para efetiva contribuição à comunidade 

científica e à sociedade na superação dos seus desafios de sustentabilidade.

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A abordagem do ecodesenvolvimento durante a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, ou Conferência de Estocolmo de 1972, 

introduziu os fundamentos do que mais tarde se tornaria o conceito do 

desenvolvimento sustentável baseado em três critérios fundamentais: a equidade 

social, a prudência ecológica e a eficiência econômica. O ecodesenvolvimento é 

descrito como o resultado continuado do avanço simultâneo e equilibrado desses 

três critérios fundamentais (SACHS, 1993 apud DIAS, 2011, p.35). Já na década 

seguinte, a União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), o Programa 

de Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP) e o World Wildlife Fund (WWF) 

publicaram o documento Estratégia Mundial para a Conservação da Natureza, no 

qual é definido o conceito de sustentabilidade como a “característica de um processo 

ou estado que pode manter-se indefinidamente” (IUCN; UNEP; WWF, 1984 apud 

DIAS, 2011, p.36).

Ainda na mesma década, o desenvolvimento sustentável foi enunciado pela 

primeira vez de forma estruturada, no contexto das atividades da World Commission 

on Environment and Development, também conhecida como Brundtland 

Commission, com a emissão do relatório Our Common Future. O documento



publicado enuncia desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a habilidade das gerações 

futuras em atender às suas próprias necessidades” (WCED, 1987, p.41, tradução 

nossa). Além disso, a WCED (1987) destaca o embasamento desse enunciado em 

dois conceitos-chaves: nas necessidades prioritárias à sobrevivência dos mais 

pobres; e na consideração de que o avanço tecnológico e da organização social 

impõe limites à capacidade do meio ambiente em atender às necessidades 

presentes e das gerações futuras.

FIGURA 1 -  TRIPÉ DA SUSTENTABILIDADE 

FONTE: Adaptado de SOLYON (2009).

Incorporando alguns desses fundamentos do desenvolvimento sustentável, 

relacionando-os ao aspecto humano e a uma postura visionária, o conceito distinto 

de sustentabilidade foi tratado por Dovers e Handmer (1992) como a propriedade de 

um sistema humano de suportar ou se adaptar indefinidamente às mudanças 

endógenas e exógenas. Reboratti (1999 apud AXELSSON et al., 2011) contribuiu, 

incluindo a relação social, econômica e ambiental, componentes do tripé da 

sustentabilidade (FIGURA 1) introduzido por Elkington (1994 apud SARTORI; 

LATRÔNICO; CAMPOS, 2014), enunciando sustentabilidade como potencial de um 

ecossistema explorado em subsistir ao longo do tempo, continuando a prover bens, 

serviços e valores naturais e culturais aos seres humanos. Assim, entende-se que 

desenvolvimento sustentável e sustentabilidade são conceitos relacionados, mas 

diferentes: o primeiro refere-se ao esforço coordenado para se construir



continuamente estados superiores do segundo, que por sua vez, se refere à 

evolução do estado de equilíbrio entre as três dimensões ao longo do tempo.

Relacionando as três dimensões na forma sistêmica do tripé da 

sustentabilidade (FIGURA 1) conforme proposto por Elkington (1994 apud 

SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014), o atendimento balanceado entre elas 

resulta no avanço orientado à sustentabilidade. Por outro lado, o atendimento parcial 

de uma ou duas das dimensões promove avanços considerados periféricos como a 

redução da pobreza, a igualdade social, o avanço demográfico compatível à 

capacidade do ecossistema e a viabilidade da geração de riqueza com conservação 

do meio ambiente. Contudo, esses avanços parciais isolados não contribuem 

efetivamente em um resultado de sustentabilidade e, como sugerem Axelsson et al. 

(2011), é necessária uma abordagem estratégica, na qual o desenvolvimento 

sustentável consiste do empreendimento societário de diversos atores e partes 

interessadas com poderes de decisão diferentes, orientando esforços ao 

cumprimento de objetivos coletivos e intergeracionais de sustentabilidade em todas 

as suas dimensões.

Uma iniciativa prática nesse sentido é o programa Zero Emission Research 

and Initiatives (ZERI), concebido na década de 90. Trata-se de uma evolução do 

conceito da Qualidade Total aplicada na indústria, abordando os problemas 

ambientais de forma ampla como fonte de perdas e vetores concorrentes à 

competitividade dos negócios. O programa ZERI tem como princípio a geração zero 

de resíduos sólidos e efluentes líquidos e gasosos, o uso integral da matéria-prima 

na produção de bens de consumo e o reuso de todo material não incorporado ao 

produto como matéria-prima de indústrias paralelas ou sucessoras no fluxo do 

material (SEIFFERT; LOCH, 2005). Embora contenha como principal motivação a 

eficiência dos negócios, sendo um ator de cunho predominantemente tecnológico, o 

ZERI desconstrói o próprio conceito de resíduo e contribui para o desenvolvimento 

sustentável como vetor de mudanças contínuas nas três dimensões. Ambiental pela 

minimização do uso de matérias-primas e disposição de resíduos, econômica na 

redução das perdas e aumento da produtividade, e social na ampliação do 

atendimento às necessidades humanas a custo e impacto reduzidos, e como 

promotor integrado do projeto de sustentabilidade na sociedade.

Esse desafio de integração das três dimensões já havia sido observado por 

Dovers e Handmer (1992), que introduziram duas questões imperativas para a



ciência das quais depende a capacidade de se empreender o desenvolvimento 

sustentável: o esforço interdisciplinar entre os diversos ramos da ciência; e a maior 

interação entre a ciência e a política de forma que a real natureza dos problemas 

ambientais e do desenvolvimento possam ser avaliados e solucionados pela 

sociedade e agentes de decisão.

Sugere-se assim que o desenvolvimento sustentável exige coordenação e 

cooperação da comunidade científica. As ciências humanas e sociais devem buscar 

continuamente avanços comportamentais, políticos e culturais, demandando 

avanços tecnológicos aplicáveis e, em contrapartida, as ciências tecnológicas devem 

continuamente entregar opções que suportem o esforço de mudança na sociedade. 

Ao concluir ampla e estruturada revisão bibliográfica sobre sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável, Olawumi e Chan (2018) reforçam a importância do 

avanço da pesquisa em inovação tecnológica e no desenvolvimento de novos 

produtos para ampliar o portfólio de soluções para o futuro, e resgatam um dos 

princípios do desenvolvimento sustentável introduzido pelo WCED (1987) no 

relatório Our Common Future. Concomitante às mudanças sociais e 

comportamentais necessárias para um consumo consciente, a tecnologia deve 

continuamente contribuir com soluções técnicas para problemas imediatos e 

antecipar respostas para desafios maiores no futuro. A sustentabilidade exige a 

garantia do acesso equitativo aos recursos restritos, o consumo consciente e a 

reorientação dos esforços tecnológicos para reduzir a pressão sobre os limites 

naturais, muito antes de esses serem alcançados (WCED, 1987).

2.2 ECONOMIA CIRCULAR

Amplamente discutido na comunidade científica desde o seu princípio, o 

conceito do desenvolvimento sustentável tem evoluído, especialmente no bojo dos 

seus objetivos e preceitos. Entretanto, conforme reunido por Olawumi e Chan 

(2018), há considerável divergência de interpretação e insistente foco no debate de 

um conceito controverso, conferindo ao desenvolvimento sustentável pouco 

significado prático. Não se desconsidera a contribuição dessas discussões, 

sobretudo do ponto de vista das ciências sociais no longo prazo, porém há demanda 

presente e urgente por entregas tangíveis. Como resposta, além de iniciativas 

específicas de resultado para indústria como o programa ZERI (SEIFFERT; LOCH,



2005), ganha evidência a proposta da economia circular com uma abordagem 

prática, absorvendo muitos dos princípios do desenvolvimento sustentável e 

favorecendo a organização da economia e da sociedade no empreendimento da 

sustentabilidade (GEISSDOERFER et al., 2018).

Apesar do grande interesse que vem despertando ao longo da última 

década, as ideias que compõem a economia circular surgiram provavelmente na 

década de 80, contemporâneas ao desenvolvimento sustentável, com a introdução 

do modelo de extensão do ciclo de vida dos produtos (STAHEL, 1982). Esse modelo 

mais pragmático sugere a criação de uma economia no sistema de ciclos em espiral 

(FIGURA 2), que minimiza o uso de recursos naturais virgens, o consumo de energia 

e a geração e disposição de resíduos, sem limitar o crescimento socioeconômico e o 

progresso tecnológico.

FIGURA 2 -  MODELO DE EXTENSÃO DO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS 

FONTE: Adaptado de STAHEL (1982).

No seu modelo de extensão do ciclo de vida, Stahel (1982) propõe quatro 

ciclos sobrepostos em uma espiral de reabastecimento, ao longo da qual o material 

ou produto é repetidamente recirculado com intuito de aumentar o seu ciclo de vida. 

Na FIGURA 2 são representados de forma esquemática os fluxos desse modelo que 

inicia com a introdução de matéria-prima virgem na manufatura. No caso de um 

sistema linear tradicional de rápida substituição, o fluxo avança ininterruptamente da 

esquerda para a direita e, após a manufatura e uso, o produto ou material é 

imediatamente descartado sob a forma de resíduo. Já no modelo de Stahel (1982), o 

material pode passar pelos quatro ciclos em espiral, sendo que quanto mais curta a 

representação do ciclo na FIGURA 2, menor o respectivo fluxo de energia requerido.



Portanto, prioritariamente evita-se a execução de novas operações unitárias e 

processos de transformação, realizando-se o reuso ou o reparo do produto para 

oferecer os benefícios para os quais foi originalmente concebido.

Caso constatada inviabilidade técnico-econômica para reuso ou reparo, o 

produto retorna para manufatura e passa pelo ciclo de recondicionamento, no qual 

seus componentes podem ser empregados como recurso para produção de novos 

produtos similares ou pode ser executada uma atualização tecnológica para 

extensão da vida útil. Encerrando o ciclo de vida estendido, quando já não possui 

propriedades suficientes para rápida reinserção, o material passa pela reciclagem, 

podendo ser usado como matéria-prima em processos distintos à sua origem. 

Apenas em último caso, na indisponibilidade tecnológica para reciclagem, o material 

é disposto como resíduo (STAHEL, 1982). Esse conceito continua atual, em 

evidência e três décadas mais tarde Stahel (2016, p.435, tradução nossa) 

novamente afirma o princípio dos ciclos fechados na economia circular: “reusar o 

que é possível, reciclar o que não pode ser reusado, reparar o que está quebrado e 

remanufaturar o que não pode ser reparado”.

Assim, distinguindo-se de uma dinâmica digressiva da evolução conceituai 

de desenvolvimento sustentável, a economia circular preserva os princípios do 

modelo de extensão do ciclo de vida de Stahel (1982) e a sua evolução é orientada 

à superação de desafios práticos de implantação como a proposição de modelos de 

negócios e logísticos (GEISSDOERFER et al., 2018); e a inovação tecnológica em 

suporte ao fechamento dos ciclos produtivos no sistema de pleno reabastecimento 

(KORHONEN; HONKASALO; SEPPÀLÀ, 2018), projetando globalmente o proposto 

pelo programa ZERI em escala local (SEIFFERT; LOCH, 2005).

Há potencial de evolução rumo a um sistema econômico baseado em ações 

concretas em modelos de negócio que posterguem ou excluam o fim de vida dos 

produtos, oferecendo serviços para reuso, reparo, recondicionamento e reciclagem 

(KIRCHHERR et al., 2018). Essa perspectiva da economia circular contribui deforma 

pragmática em todas as dimensões do desenvolvimento sustentável. Reproduzem- 

se os ciclos do ecossistema natural no ciclo econômico, respeitando os limites do 

reciclo (KORHONEN; HONKASALO; SEPPÀLÀ, 2018) viável em uma estrutura 

cooperativa e de simbiose industrial (STAHEL, 2016). Pietro-Sandoval, Jaca e 

Ormazabal (2018) introduziram possivelmente a definição geral mais recente:



Economia circular é um sistema econômico que representa uma mudança 
de paradigma na forma como a sociedade humana está relacionada com a 
natureza e visa impedir o esgotamento de recursos, fechar ciclos de energia 
e de materiais, e facilitar o desenvolvimento sustentável através da sua 
implementação nos níveis micro (empresas e consumidores), médio 
(agentes econômicos integrados em simbiose) e macro (cidades, regiões e 
governos). Atingir este modelo circular requer inovações ambientais cíclicas 
e regenerativas na forma como a sociedade legisla, produz e consome 
(PIETRO-SANDOVAL; JACA; ORMAZABAL, 2018, p.613, tradução nossa).

uso
Controlado por compradores, 
donos e consumidores, 
ou proprietários que vendem 
bens como serviços.

►  ►
Pesquisa necessária 
para transformar bens 
usados em produtos 
recondicionados 
e matéria reciclada.

RECURSOS NATURAIS

DISTRIBUIÇÃO

Transferência 
dos bens do 
fabricante ao 
consumidor.

Perdas de recursos 
parcialmente 
recuperados 
por simbiose 
industrial.

FABRICAÇÃO

Renovação de 
produtos usados 
diminui necessidade 
de fabricação 
de originais.

Água. energia e matéria-prima virgem 
introduzidos na manufatura.

FIGURA 3 -  FLUXOS NA ECONOMIA CIRCULAR 

FONTE: Adaptado de STAHEL (2016).

A FIGURA 3 diferencia, de forma esquemática, o conceito da economia 

circular do modelo de extensão do ciclo de vida dos produtos (FIGURA 2), pela 

inclusão de três caminhos para materiais e produtos. Primeiramente o ciclo mais 

curto e energeticamente mais favorável dentro do contexto do uso, onde o modelo 

de negócio é exclusivamente baseado em serviços de reuso, reparo e 

recondicionamento de componentes. Nesse caso, o recondicionamento não 

compreende o retorno do produto à manufatura como anteriormente proposto por 

Stahel (1982), mas serviços de readequação ou atualização junto ao usuário. Em



seguida, o ciclo de reinserção do produto na manufatura para renovação ou uso de 

componentes, dispensando a fabricação de um produto inteiramente novo. E por 

último, a opção de reciclagem do material na própria manufatura. Além disso, 

considera eventuais saídas indesejadas não como resíduo, mas como potencial 

matéria-prima para outros atores inseridos no mesmo ecossistema industrial. Outro 

diferencial é a inclusão da etapa de distribuição como fundamental para fechamento 

do ciclo, já que a logística é fator limitante na estruturação das redes de um modelo 

de negócio. Entretanto, a introdução mais significativa é o entendimento da inovação 

tecnológica como entrada essencial para estabelecimento, manutenção e 

intensificação dos ciclos fechados (STAHEL, 2016).

Com efeito, o desenvolvimento tecnológico é necessário em todos os níveis 

para suportar a viabilidade da economia circular, possibilitando: “desconstruir, 

despolimerizar, desfazer ligas metálicas, deslaminar, desrevestir, desvulcanizar 

materiais e reciclar o átomo” (STAHEL, 2016, p.437, tradução nossa). Notadamente, 

urge no atual contexto a busca pela excelência nas áreas da química e metalurgia 

como precondição para o avanço da economia circular (STAHEL, 2016).

FIGURA 4 -  PARQUE ECO-INDUSTRIAL KALUNDBORG SYMBIOSIS 

FONTE: Adaptado de KS (2018).

O parque eco-industrial de Kalundborg na Dinamarca, ilustrado de forma 

esquemática na FIGURA 4, é um exemplo prático da gestão e tecnologia circulares



aplicadas aos fluxos de matéria e energia para construção de um sistema industrial 

simbiótico, onde um coproduto residual de uma das unidades é o recurso de entrada 

da unidade vizinha. O funcionamento dessa estrutura é fruto de parcerias 

mutuamente benéficas entre indústrias, negócios, autoridades locais e comunidade, 

amparadas pelas opções tecnológicas continuamente desenvolvidas e que 

viabilizam a expansão e aproveitamento dos fluxos disponíveis de matéria e energia 

(GULIPAC, 2016).

A representação do ecossistema industrial do Kalundborg Symbiosis na 

FIGURA 4 inclui os fluxos de energia (vermelho) na forma de vapor, elétrica e de 

combustíveis; a água (azul) na forma bruta, tratada e residuária e de materiais 

(verde) como produtos e coprodutos das indústrias inseridas. Focando nos fluxos de 

materiais, destacam-se operações e processos em parceria para fechamento dos 

ciclos como a absorção do dióxido de enxofre em solução de cálcio na central de 

geração térmica, resultando no gesso (14) usado na produção de placas cartonadas. 

Da mesma forma, na refinaria, o enxofre (16) removido do óleo bruto é convertido a 

tiossulfato de amónio empregado como matéria-prima na indústria de fertilizantes. A 

lama (17), subproduto da produção de insulina na indústria farmacêutica, é 

destinada para o processo de digestão anaeróbia produzindo biogás e fertilizantes. 

Na unidade de bioetanol, biomassa passa por processos enzimáticos com aplicação 

de insumos produzidos pela indústria de biotecnologia, sendo convertida em álcool e 

no coproduto lignina (21), usado diretamente na geração de energia para o parque 

eco-industrial (KS, 2018).

O exemplo prático do KS (2018) constitui progresso importante na 

superação das restrições tecnológicas, socioculturais e, consequentemente, na 

viabilidade de crescimento em um modelo circular. A disponibilização antecipada de 

soluções técnicas robustas, que permitam o futuro fechamento de outros ciclos e o 

estreitamento de relações ecossistêmicas, pode apoiar a superação de barreiras 

socioculturais com promoção de perspectivas positivas e reforço da confiança na 

indústria, enquanto introduz novos valores e entrega benefícios tangíveis na 

sociedade (KIRCHHERR et al., 2018).



A escassez de soluções tecnológicas e de modelos de gestão de resíduos 

aplicados frente à crescente relevância da economia circular e do apelo 

socioambiental têm solicitado da comunidade científica a estruturação de novos 

modelos de negócio e o desenvolvimento preditivo de soluções de engenharia. 

Observa-se como resposta o aumento expressivo na quantidade, diversidade e 

arrojo dos estudos em inovação nos mais distintos segmentos da indústria a partir 

da década de 90 (SINGH; RAMAKRISHNA; GUPTA, 2017). Assim, apesar de Stahel 

(2016) entender como ainda incipiente, há crescente interesse na entrega de novas 

opções tecnológicas com propósito circular (LI; HAN; LU, 2018). O mesmo é 

observado no espectro das ciências sociais, no qual emergem trabalhos abordando 

novos modelos baseados na teoria do comportamento planejado e da comunicação 

persuasiva, com o objetivo de favorecer a implantação da economia circular 

(MURANKO et al., 2018). E propostas de inovação disruptiva, associando conceitos 

já bastante difundidos como gestão da cadeia de suprimentos, qualidade total e a 

implantação em fases para atenuar a resistência das organizações e da sociedade 

(GEISSDOERFER et al., 2018).

Na área das engenharias, destaca-se a relevância da problemática dos 

resíduos sólidos urbanos e de saneamento, com a concentração da pesquisa no 

desenvolvimento de soluções tecnológicas, contando com a publicação de 77 

trabalhos específicos nesse assunto desde 2011. Com efeito, tratam-se de resíduos 

tecnicamente muito desafiadores devido à heterogeneidade em função da origem, 

sazonalidade e hábitos, além dos grandes volumes de geração que pressionam a 

sociedade por alternativas ambientalmente menos impactantes à disposição em 

aterros e à incineração. Assim, investigações contando com a análise do ciclo de 

vida, modelos de otimização e de análise técnico-econômica têm sido conduzidas 

para avaliar oportunidades de minimização da geração, segregação, reciclagem e 

potencial uso como fertilizante das frações orgânicas mediante compostagem 

(COBO; DOMINGUEZ-RAMOS; IRABIEN, 2018).

Abordando os resíduos industriais, Li, Han e Lu (2018) conduziram revisão 

estruturada das produções científicas em nível global de 1992 a 2016, com retorno 

de 5.938 trabalhos e destacam o crescimento no número de publicações nos últimos 

anos com maior participação dos países emergentes (FIGURA 5). Além disso,



apuraram que recentemente a pesquisa tem se focado em solucionar problemas de 

resíduos de grande volume de geração ou cuja matéria-prima correspondente tem 

se tornada escassa e cara. Citam como exemplo a recuperação de materiais raros e 

de valor elevado presentes na sucata elétrica e eletrônica através de processos 

como a pirólise; a produção de biocombustíveis através da transesterificação 

catalítica de resíduos de óleos e graxas; o reuso de materiais de demolições e obras 

no desenvolvimento de materiais para a própria construção civil; e a digestão 

anaeróbia de Iodos predominantemente orgânicos para produção de 

biocombustíveis e fertilizantes.

FIGURA 5 -  DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES POR ANO E OS 10 PRINCIPAIS PAISES

FONTE: Adaptado de LI; HAN; LU (2018).

Contemporâneos, mas com uma abordagem mais qualitativa na revisão da 

literatura, Singh, Ramakrishna e Gupta (2017) incluem no escopo de objetos mais 

estudados a reciclagem de polímeros. Predominam nessa linha de pesquisa a 

conservação das propriedades físico-químicas e do desempenho mecânico dos 

plásticos reciclados, depois de repetidas operações de fusão, injeção e extrusão, 

buscando a sua completa reciclagem a exemplo do que já ocorre no segmento 

metalúrgico. Ainda no segmento dos polímeros, algumas fibras de plásticos cuja 

reciclagem é ainda inviável têm sido incorporadas ao concreto, resultando no 

aumento da resistência dos corpos de prova. O mesmo é observado no caso da 

sucata contaminada de usinagem mecânica, pneus descartados, resíduos de vidros



e cerâmicas que têm sido igualmente testados como agregados ao concreto, 

argamassa e pavimentação.

Notadamente, Frigione (2010) testou a substituição de 5% em massa do 

agregado fino em concreto por resíduos impuros de politereftalato de polietileno 

(PET) com a mesma granulometria, verificando a manutenção de características de 

trabalhabilidade do concreto fresco e redução não significativa da resistência dos 

corpos de prova em períodos de cura de até 365 dias. Além disso, exceto pela 

redução granulométrica e diferentemente da reciclagem do polímero, a aplicação do 

resíduo de PET agregado ao concreto não exige operações de beneficiamento 

prévio do material, tornando-se uma possível solução imediata enquanto tecnologias 

mais eficientes de reciclagem ou de despolimerização do PET estão indisponíveis ou 

não tenham capacidade de absorver todo o passivo.

Seguindo na incorporação de resíduos na construção civil, Yazoghli-Marzouk 

et al. (2014) verificaram a variação do desempenho das subcamadas de rodovias 

com o uso de areia de fundição e aglomerantes hidráulicos, obtendo desempenho 

mecânico satisfatório e imobilização de eventuais contaminantes por solubilização e 

lixiviação. Já Andrade et al. (2018), verificou as propriedades físico-químicas e 

mecânicas dos corpos de prova de concretos obtidos através da substituição da 

areia em diversas frações por lodo de estação de tratamento de água, alcançando 

resultados positivos quanto à resistência dos corpos de prova e levantando algumas 

dúvidas com relação ao aumento da porosidade e absorção de água para futuras 

investigações.

Outros trabalhos foram mais arrojados, extrapolando o teste da simples 

substituição de um dos componentes por um resíduo como agregado inerte, 

desenvolvendo novos produtos para a construção civil totalmente a partir da 

combinação de subprodutos da indústria e de resíduos urbanos. Nesse sentido, 

Meyer (2012) desenvolveu produtos cimentícios a partir de resíduos da indústria 

madeireira e da celulose com importante concentração de orgânicos, obtendo 

resultados satisfatórios para propriedades mecânicas e imobilização de 

contaminantes. Da mesma forma, Mymrin et al. (2017a) testaram a hipótese de uso 

de lama residuária do processo de extração de bauxita combinada com escória 

metalúrgica e rejeitos da indústria de cal, produzindo corpos de prova com 

resistência superior ao exigido para aplicação em alvenaria não estrutural e



garantindo a imobilização de metais pesados certificada através de testes de 

solubilização e lixiviação.

Com o mesmo objetivo, mas seguindo a rota de obtenção de cerâmicas, 

Wiemes, Pawlowsky e Mymrin (2017) desenvolveram tijolos a partir de lodo físico- 

químico, resíduos de vidro e cinzas, atendendo às normas do produto para 

construção civil e tendo como resultado a fixação de metais pesados oriundos do 

lodo físico-químico na estrutura amorfa da cerâmica obtida. Com resultado 

semelhante, Mymrin et al. (2016b) combinaram rejeito de vidro galvânico, sais de 

neutralização ácida de baterias de chumbo, areia de fundição e pó do processo de 

fusão e refino primário do aço, todos com elevados teores de metais e classificados 

como resíduos perigosos. As cerâmicas produzidas são ambientalmente seguras 

superam as propriedades físico-químicas e o desempenho mecânico requerido.

Constata-se que, além do vasto potencial de aplicação de resíduos de várias 

origens, a indústria da construção civil comporta a reinserção dos seus próprios 

resíduos de obras e de demolições como agregados reciclados ou combinados com 

resíduos de outras indústrias. Posiciona-se como destino confiável e solução de 

curto prazo para os passivos, dispensando a exploração e o uso de matérias-primas 

virgens (BRASILEIRO; MATOS, 2015). Com efeito, as aplicações na construção civil 

têm se tornado uma tendência de pesquisa motivada pela versatilidade e 

capacidade imediata dessa indústria em absorver grandes quantidades de resíduos 

(SINGH; RAMAKRISHNA; GUPTA, 2017), enquanto tecnologias inéditas, que 

permitam “reciclar o átomo” (STAHEL, 2016 p.437, tradução nossa), progridem 

paulatinamente dentro de um propósito mais visionário.

2.4 LODO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

A intensificação da urbanização e o crescimento populacional 

acompanhados da contínua melhoria dos indicadores de qualidade de vida, 

sobretudo nos países emergentes desde o início do século XXI, têm solicitado a 

expansão do saneamento e da capacidade de tratamento de água para o consumo 

humano. A tecnologia mais difundida consiste na sequência de processos e 

operações unitárias de coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção 

presentes em uma estação de tratamento de água convencional (ETA) cuja



operação produz importante volume de resíduo denominado lodo de ETA (LTA) 

(AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 2016b).

No cenário global, o LTA é usualmente classificado como um resíduo sólido 

não perigoso e a destinação mais comum consiste no aumento da concentração de 

sólidos e a posterior disposição em aterros sanitários. Essas estruturas muitas vezes 

não estão disponíveis e possuem capacidade limitada (BENLALLA et al., 2015), 

além de serem incompatíveis com os princípios do desenvolvimento sustentável e 

estarem próximas de serem banidas por leis cada vez mais restritivas em todo o 

mundo (AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 2016b). Dada à indisponibilidade de opções 

tecnológicas comerciais de pronto uso, esse material composto essencialmente de 

matéria orgânica, sólidos suspensos e sais provenientes dos produtos químicos 

adicionados na ETA, é ainda descarregado com frequência nos corpos hídricos, 

resultando em impactos ambientais como a alteração dos parâmetros de qualidade 

da água e o assoreamento (RICHTER, 2001; KONDAGESKI et al., 2013; TAFAREL 

et al., 2016).

O grande volume gerado e a expectativa de crescimento motivam a busca 

por opções de minimização (ANDREOLI et al., 2013b) e de inserção do LTA na 

cadeia produtiva em resposta ao desafio de sustentabilidade em escala mundial 

(AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 2016b). Reforçam esse contexto o apelo 

socioambiental por práticas ambientalmente menos impactantes, restrições 

normativas e legislativas cada vez mais severas e o estabelecimento de metas 

internacionais arrojadas, como a redução da disposição de resíduos sólidos em 

aterros sanitários na União Europeia em 50% até 2050 (KIZINIEVIC et al., 2018).

Do mesmo modo, no Brasil, onde existem aproximadamente 7.500 ETAs em 

condições operacionais (TAFAREL et al., 2016; ANDRADE et al., 2018), a tolerância 

quanto à destinação do LTA tem se tornado cada vez mais limitante. De acordo com 

a regulamentação vigente, nas condições operacionais mais comuns, o LTA é 

enquadrado como resíduo sólido não perigoso e não inerte, Classe II A segundo a 

NBR 10.004 (ABNT, 2004a), e a sua destinação é regulamentada pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) sob a Lei n2 12.305 (BRASIL, 2010), a qual 

indica a necessidade de tratamento e disposição controlada do material. Dado o 

grande número de ETAs no vasto território nacional, a evolução regulatória e a 

indisponibilidade ou dificuldades de acesso a tecnologias alternativas aos aterros



sanitários, estima-se que a quantidade diária de LTA lançada diretamente nos 

corpos hídricos no Brasil supere 2000 toneladas (KONDAGESKI et al., 2013).

Não há dados precisos quanto ao volume de geração de LTA no Brasil e a 

maior parte das ETAs não possui qualquer sistema de tratamento de Iodos, porém, 

para reconhecimento da ordem de grandeza do problema, estima-se que somente 

no estado de São Paulo são geradas anualmente cerca de 30.000 toneladas em 

base seca. Especificamente no estado do Paraná, 87% dos municípios contam com 

o abastecimento de água fornecido pela Sanepar cuja produção anual em matéria 

seca de LTA é estimada em 17.000 toneladas (ANDREOLI et al., 2013b). Logo, urge 

a entrega de inovações tecnológicas para imediata aplicação na minimização da 

geração e no reaproveitamento do LTA (KONDAGESKI et al., 2013).

2.4.1 Geração do lodo de ETA

Os processos e as operações unitárias de coagulação, floculação, 

decantação ou flotação e filtração estão presentes no fluxograma de uma ETA 

(FIGURA 6) com o propósito de remover sólidos suspensos, parte da matéria 

orgânica dissolvida, da turbidez e da cor da água antes do processo de desinfecção 

(KERRY et al., 2016; AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 2016b; SANTOS; CAMPOS, 

2018). Como saída indesejada desse processo há o LTA, resíduo constituído na sua 

maior parte por materiais presentes na água bruta captada: inorgânicos, como areia, 

argila, cálcio, magnésio, ferro, manganês e outros minerais; orgânicos, que podem 

ter origem antropogênica e da decomposição vegetal e animal; e os produtos 

químicos adicionados durante o processo de tratamento (RICHTER, 2001; 

ANDREOLI et al., 2013a). Dentre as substâncias provenientes da adição de 

produtos químicos à água bruta durante o tratamento, usualmente são incorporados 

sais de ferro, alumínio e polímeros presentes nos coagulantes mais comuns e, em 

quantidade reduzida, sais de neutralização resultantes do ajuste de pH (KERRY et 

al., 2016; AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 2016b).

Como resíduo mais significativo em termos de volume de geração em uma 

ETA, o lodo do sedimentador ou flotador, incluindo a água de lavagem dos filtros, é 

preferencialmente submetido a operações de separação sólido-líquido para eliminar 

a água livre, concentrar o teor de sólidos, reduzir o volume do passivo e, 

consequentemente, os custos e impactos logísticos de destinação. Lodos



resultantes da aplicação dos coagulantes mais difundidos com base em alumínio ou 

ferro possuem um teor de sólidos da ordem de 0,1 a 4,0% e, portanto, são feitas 

operações de desaguamento através da filtração e centrifugação, buscando-se 

concentrações finais de 15% (RICHTER, 2001) a 30% em matéria seca (BENLALLA 

et al., 2015). A FIGURA 6 apresenta de forma esquemática o fluxograma de uma 

ETA convencional com tratamento do LTA gerado no sedimentador ou flotador e da 

água de lavagem dos filtros.

Água Bruta

Água Tratada Lodo 15-30% Descarga

FIGURA 6 -  FLUXOGRAMA DE UMA ETA COM TRATAMENTO DO LODO

FONTE: Adaptado de RICHTER (2001); BENLALLA et al. (2015).

NOTA: Adição de policloreto de alumínio (PAC) facilita as operações de desaguamento por filtração, 
prensa desaguadora ou centrífuga.

Antes da saída do sedimentador ou do flotador, o LTA começa a ser gerado 

nos processos de coagulação e floculação com a adição de produtos químicos 

denominados coagulantes, tradicionalmente compostos por sais de alumínio e ferro 

como o sulfato de alumínio, o cloreto férrico e o sulfato férrico (RICHTER, 2001). 

Além disso, alguns polímeros são usados como coagulantes, destacando-se o PAC 

como o mais usado e, em menor escala associados aos coagulantes tradicionais, a 

epicloridrina dimetilamina, o cloreto de polidialildimetilamônio, as poliacrilamidas 

(KERRY et al., 2016). Coagulantes naturais como a quitosana estão igualmente em



testes com a proposta de minimização da geração e redução dos teores de metais 

no LTA (TAVARES; COSSICH; BERGAMASCO, 2013). Entretanto, o sulfato de 

alumínio segue como o coagulante mais utilizado, sobretudo pela relativa facilidade 

de sedimentação, disponibilidade no mercado e custos de aplicação (RICHTER, 

2001; BENLALLAetal.,2015).

Abordando apenas os coagulantes tradicionais de alúmen e ferro, o 

mecanismo de coagulação compreende basicamente a precipitação do metal na 

forma do seu hidróxido, quando adicionado à água em faixas específicas de pH. 

Como a maioria das partículas presentes na água possui carga elétrica negativa, a 

introdução desses metais hidrolisados carregados positivamente resulta na 

desestabilização elétrica do sistema, induzindo a neutralização das cargas na 

superfície das partículas através da nucleação e crescimento dos flocos. À medida 

que crescem, os flocos decantam e se incorporam ao LTA no fundo do tanque de 

sedimentação, ou emergem na superfície no caso de sistemas de flotação (KERRY 

et al., 2016).

A equação (2.1) apresenta o mecanismo de formação do hidróxido de 

alumínio a partir da adição do respectivo sulfato, agente positivamente carregado 

que induz a desestabilização das partículas presentes na água. O mesmo fenômeno 

pode ser obtido pela adição de sulfato férrico e cloreto férrico como respectivamente 

indicado na equação (2.2) e equação (2.3) (RICHTER, 2001; KERRY et al., 2016).

A quantidade de coagulante aplicada está relacionada à concentração de 

sólidos totais na água, sendo que quanto menor essa concentração mais difícil é o 

processo de floculação. Nesses casos formam-se flocos menores com velocidade de 

sedimentação reduzida e, portanto, é prática comum a adição de maior 

concentração de coagulante. Além do inconveniente ao processo, o LTA formado 

nessa condição possui reduzidos teores de sólidos, exigindo maiores taxas de 

aplicação para adensamento. Assim, a relação entre a concentração de sólidos na

Al2 (S04)3 • 14H20  ̂  2 Al (OH)3 + 6H+ + 3SOf + 8H20  

Fe2 (S04 )3 • 9 H 20  ̂  2Fe(OH )3 + 6 H ++ 3S042 + 3 H 20

(2 .1)

(2 .2 )

(2.3)



água e a quantidade empregada de coagulante é determinante para eficiência das 

operações unitárias de secagem do LTA. Lodos formados a partir do tratamento de 

água de elevada turbidez e alto teor de sólidos com menor quantidade de 

coagulantes tendem a favorecer as operações de desaguamento (RICHTER, 2001).

TABELA 1 -  PRINCIPAIS MÉTODOS DE DESAGUAMENTO DE LODO DE ETA

Tipo Método Aplicações Limitações

Leitos
convencionais de

Disponibilidade de área com 
reduzidos investimento e custo 
operacional, resultando em alto 
teor de sólidos.

Disponibilidade de grandes 
áreas, sujeito aos eventos 
climáticos e intensa mão-

secagem de-obra para remoção do 
LTA seco.

Leitos modificados Indisponibilidade de área, 
aumento da altura do LTA e 
percolação através da manta 
geotêxtil.

Sujeito aos eventos 
climáticos, maior dificuldade

Métodos
naturais

de secagem com 
mantas geotêxteis

para remoção do LTA seco 
e lavagem da manta 
geotêxtil.

Geotubes (bags)

Desidratação através da 
drenagem com o 
acondicionamento do LTA em 
tecidos geotêxteis.

Area necessária para os 
bags, sujeito as intempéries 
e mão-de-obra para 
manipulação do LTA.

Lagoas de lodo

Secagem predominantemente 
por evaporação com maior 
número de cargas e menor 
frequência de limpeza.

Sujeito ao clima e 
necessidade grandes áreas 
para implantação.

Prensa
desaguadora

Obtenção de LTA de alúmen Eficiência muito sensível à
com teor de sólidos de 15 a 
20%.

variação das características 
do LTA.

Métodos
mecanizados

Centrífuga
ETA com limitação de espaço 
para obtenção de LTA com 16 
a 18% de sólidos.

Intervenções de 
manutenção no 
equipamento e menos 
eficiente que a filtração.

Filtro prensa

Ideal para retenção de 
sedimentos finos e obtenção 
de LTA com teor de sólidos de 
40 a 50%.

Necessária aplicação de 
cinza e cal para elevação 
do pH, e elevado custo 
operacional.

Filtro rotativo a 
vácuo

Indicado para adensamento de 
sedimentos finos granulares 
para obtenção de teor de 
sólidos de 35 a 40%.

Método mais eficaz com 
elevado consumo de 
energia.

FONTE: Adaptado de RICHTER (2001); OLIVEIRA; AISSE (2013).

NOTA: Resumo consolidado dos métodos abordados por RICHTER (2001); OLIVEIRA; AISSE 
(2013).

De fato, um dos grandes desafios em uma ETA é a preparação do LTA para 

correta destinação, pois na saída do sedimentador ou flotador os teores de umidade 

superam 95%. Busca-se a redução do volume através de operações que promovam 

o desaguamento e desidratação do material para melhores condições de 

manipulação e transporte, bem como a redução dos espaços necessários para 

acondicionamento e destinação final. Com esse propósito são usados métodos



naturais e métodos mecanizados de desaguamento do LTA, estando os mais usuais 

relacionados na TABELA 1 com as suas aplicações e limitações (RICHTER, 2001; 

OLIVEIRA; AISSE, 2013). Entretanto, especificamente no estado do Paraná, cerca 

de 80% das ETAs enviam o LTA ao destino nas condições em que esse sai dos 

processos de limpeza do sedimentador (CARNEIRO et al., 2013). De fato, em muitos 

países emergentes a maioria das ETAs não conta com operações de desaguamento 

do LTA e é prática comum o lançamento diretamente nos cursos de água próximos 

(AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 2016b).

2.4.2 Características do lodo de ETA

De modo geral, a característica do LTA está diretamente relacionada à 

qualidade da água captada e ao processo de tratamento, incluindo o tipo e a 

quantidade do coagulante empregado (RICHTER, 2001). Considerando que 

usualmente a captação é realizada em corpos hídricos de superfície, outros fatores 

igualmente determinantes são a tipologia do solo e da rocha, o perfil de ocupação na 

bacia hidrográfica e os aspectos climáticos (CARNEIRO et al., 2013). Deste modo, é 

esperada a variabilidade na quantidade e qualidade do LTA em função da 

localização geográfica e de fatores temporais como o desenvolvimento regional e os 

aspectos sociais presentes (AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 2016b).

Na TABELA 2, Kerry et al. (2016) relacionam algumas características típicas 

dos Iodos brutos formados pelos coagulantes de alúmen e de ferro. Na condição que 

deixa o sedimentador ou o tanque de flotação o material tem característica de um 

efluente líquido com potencial poluidor (ANDREOLI et al. 2013a), podendo conter 

elevada carga orgânica quando observados os valores máximos de DBO, DQO e de 

teor de sólidos.

Ao consolidar dados de concentração de metais levantados em revisão da 

literatura na TABELA 3, Ahmad, T., Ahmad, K. e Alam (2016b) observam a presença 

de metais pesados cuja proveniência é a água bruta e as impurezas dos 

coagulantes. Contudo, Chiang et al. (2009) e Lin et al. (2006), citados por Ahmad, T., 

Ahmad, K. e Alam (2016b), conduziram testes de lixiviação resultando em teores 

para metais pesados inferiores aos limites regulatórios aplicáveis em seus 

respectivos contextos.



TABELA 2 -  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DOS LODOS DE ETA NÃO TRATADOS

Propriedade Lodo de Alúmen 
AI2(S 04)3

Lodo de Ferro 
Fe2(S 04)3/FeC I3

Fração gerada por volume de água tratada (%) 0 ,0 5 -0 ,1 5 0 ,0 6 -0 ,1 5
Sólidos totais (%) 0 1 O 0 ,2 5 -3 ,5 0
Densidade seca (kg/m3) 1 .200 -1 .5 00 1 .2 0 0 - 1.800
Densidade úmida (kg/m3) 1 .025 -1 .1 00 1 .0 5 0 - 1.200
Resistência específica (m/kg) 1 0 -5 0  x 1011 4 0 -  150 x 1011
Viscosidade a 20°C (N-s/m2) 2 - 4  x 10-3 2 - 4  x 10-3

Taxa de deposição inicial (m/h) 2 ,2 -2 ,5 1 - 5
DBO (mg/L) 30 -  300 30 -  300
DQO (mg/L) 3 0 -5 .0 0 0 3 0 -5 .0 0 0

PH 6 - 8 6 - 8
AI20 3-5,5H20  (%) 1 5 -4 0
Fe (%) 4 - 2 1
Silicatos e inertes (%) 3 5 -7 0 3 5 -7 0
Compostos orgânicos (%) 1 0 -2 5 5 - 1 5

FONTE: KERRY et al. (2016).

TABELA 3 -  TEORES DE METAIS EM MASSA BRUTA DE LODOS DE ETA NÃO TRATADOS

Metal (mg/kg) 1Lodo de Alúmen 
AI2(S 04)3

1Lodo de Ferro 
FeCI3

2ETA Irai 
Curitiba, PR

Al 118.700 ± 24.260 61.390 ±35.920 64.200 ± 732
Fe 37.000 ± 19.740 220.900 ± 32.200 56.500 ± 932
Ca 10.360 ± 4.299 ND 1.300
Mg 2.470 ± 572 ND 1.100
Na 3 5 5 ± 142 ND 300
K 3.547 ± 582 ND 1.400 ± 1

Mn 2.998 ± 1122 1.088 ± 178 900 ± 1
Zn 98 ± 31 3 6 ± 4 6 0 ± 8
Cu 624 ± 581 4 6 ± 1 2 31,15 ±3,09
Ni 28 ± 10 64±  14 17,19 ±2,94
Pb 2 2 ±  12 47 ± 1 113,38 ± 147,64
Cr 20 ± 7 38 ± 4 55,69 ± 44,98
Cd 0,12 ± 0,02 ND 3,00

Hg 0,46 ND 39,32 ± 8,88

FONTE: Adaptado de CARNEIRO et al. (2013); AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM (2016b).

NOTA: ND = não determinado.
1Média dos dados de revisão bibliográfica por AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM (2016b).
2Uso de sulfato de alumínio como coagulante. Média das observações realizadas ao longo de um ano 
por CARNEIRO et al. (2013).

No estado do Paraná, os teores totais presentes no LTA são reduzidos, 

cerca de 80% dos metais estão presentes na forma de hidróxido ou silicatos e 

menos de 10% da concentração corresponde à fração trocável (ANDREOLI et al.



2013a) e, portanto, o LTA é classificado como resíduo não perigoso segundo a NBR

10.004 (ABNT, 2004a). Contudo, mesmo atendendo aos limites regulatórios, o 

material é um resíduo, e alguns parâmetros são superiores aos encontrados no 

ambiente, persistindo assim a preocupação com os potenciais impactos por 

alterações das características do solo e da água (ANDREOLI et al. 2013a; AHMAD, 

T.; AHMAD, K.; ALAM, 2016b).

Ainda na TABELA 3 estão relacionadas as médias das concentrações de 

metais observadas por Carneiro et al. (2013) ao longo de um ano na ETA Irai na 

região de Curitiba, PR. Nota-se que há desvios importantes em relação à média para 

as concentrações de chumbo e cromo, possivelmente resultantes de eventos 

atípicos na bacia hidrográfica onde se encontra a ETA. Além disso, restringindo-se à 

observação das médias e respectivos desvios nos teores de metais relacionados na 

TABELA 3, não é possível classificar o lodo da ETA Irai como de alúmen ou de ferro. 

Da mesma forma, sobrepondo as médias e desvios das características enunciadas 

como típicas do LTA de alúmen e de ferro na TABELA 2 é notável a dificuldade de 

se identificar dois padrões de LTA somente considerando o tipo de coagulante 

usado.

De fato, há maior grau de liberdade na composição dos LTAs e a avaliação 

isolada do tipo de coagulante não é determinante para diferenciá-los em escala 

global e tampouco para se estabelecer padrões dessa amplitude (CARNEIRO et al., 

2013). Como o objeto problema não é padrão, as respostas igualmente não o são e, 

portanto, o tratamento, a minimização da geração e a destinação final do LTA 

podem ser comparados localmente entre ETAs próximas ou que possuam condições 

similares, mas de fato são específicos de cada uma. Assim, faz-se necessária a 

avaliação caso a caso em um esforço de desenvolvimento e pesquisa direcionado 

para ajuste de novas soluções tecnológicas no contexto local ou de cada unidade de 

tratamento.

Há um aumento na quantidade de trabalhos publicados em todo o mundo 

sobre desenvolvimento tecnológico para aplicação do LTA, sobretudo na construção 

civil. As pesquisas mais aprofundadas partem da caracterização do lodo proveniente 

de uma ETA, ou conjunto de ETAs de uma região específica, e a análise 

fundamental para esse tipo de aplicação consiste na determinação da perda ao fogo 

(P.F.) e na composição semiquantitativa em percentual de massa dos principais 

óxidos presentes no material, determinada pela fluorescência de raios X (FRX).



TABELA 4 -  COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE LODOS DE ALÚMEN: PRINCIPAIS ÓXIDOS (%)

Referência 1Origem S i0 2 AI2O3 Fe203 CaO MgO Na20 K2O Outro 6P.F.

A 2WOLFF et al., 
2015 BR 37,5 30,1 12,3 0,2 0,4 0,2 0,9 1,3 17,1

B MYMRIN et al., 
2017b BR 17,0 24,5 13,0 0,3 0,2 0,2 5,1 39,8

C TARTARI et al., 
2013 BR 24,1 31,6 18,6 0,3 5,0 20,4

3DI
D BERNARDO; 

DANTAS, 2005
BR 16,6 13,1 4,2 0,4 0,2 0,0 15,8 49,8

E MONTEIRO et 
al., 2008 BR 24,7 30,4 11,6 0,2 0,2 2,3 30,7

F ANDRADE et 
al., 2018 BR 40,5 28,5 9,5 0,3 0,4 0,1 0,4 2,1 18,2

GERALDO;

G FERNANDES;
CAMARINI,
2017

BR 34,9 34,1 7,2 0,6 1,8 3,4 18,0

TANTAWY;
H MOHAMED,

2017
EG 59,7 10,5 4,4 6,0 2,2 1,5 1,2 3,4 11,1

ABO-EL-ENEIN;
SHEBL; EL- EG 36,5 22,2 5,7 2,7 1,3 1,4 0,5 1,8 28,0
DAHAB, 2017

J RODRIGUEZ et 
al., 2010 ES 29,6 17,6 5,2 11,9 2,2 6,1 2,9 2,0 22,7

AHMAD;
K AHMAD; ALAM, 

2016a
IN 52,8 14,4 5,2 4,4 3,1 1,0 3,6 6,6 9,0

L 4KIZINIEVIC et 
al., 2018 LT 8,2 1,0 51,6 6,2 0,5 10,1 22,5

M LING et al., 
2018 MY 40,3 31,8 6,4 0,5 1,3 1,1 18,5

N BENLALLA et 
al., 2015 MY 27,1 62,7 1,2 1,3 0,4 0,2 0,8 1,3 5,1

0 VICTORIA, 2013 NG 29,6 28,0 8,1 1,5 0,4 0,8 9,0 22,6

SUKSIRIPATTA-
P NAPONG et al., 

2015
TH 67,3 22,5 6,2 0,7 1,3 1,3 0,8

Q
5HUANG; 
WANG, 2013 TW 57,5 19,7 8,4 1,9 2,2 0,3 1,1 0,1 8,9

R HUANG; PAN; 
LIU, 2005 TW 52,8 20,2 6,8 0,3 0,9 3,7 2,0 13,5

S FRIAS et al., 
2014 VE 36,2 29,5 10,1 1,0 1,2 0,8 3,3 2,6 15,3

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Consolidação de dados de análise semiquantitativa por FRX levantados na literatura.
1Brasil (BR), Egito (EG), Espanha (ES), índia (IN), Lituânia (LT), Malásia (MY), Nigéria (NG), Tailândia 
(TH), Taiwan (TW) e Venezuela (VE).
2Lodo proveniente do tratamento de água convencional para uso industrial em planta de celulose. 
3Citado por TARTARI et al. (2013).
4Lodo de tratamento de água subterrânea com elevado teor de precipitado de ferro.
5Média de dez ETAs estudas em Taiwan.
6P.F.: teor de perda ao fogo.



A TABELA 4 apresenta a composição percentual mássica dos principais 

óxidos e P.F. coletados em trabalhos abordando a aplicação do LTA de alúmen na 

construção civil. Na sua maior parte, os LTAs são constituídos por sílica (SÍO2), 

substância predominante em sedimentos em todo planeta, seguida por alumina 

(AI2O3) e óxido férrico (Fe203), provenientes tanto da água bruta como dos 

coagulantes adicionados ao processo. Além de serem os principais constituintes 

inorgânicos, a composição e a natureza da estrutura mineral desses três óxidos 

confere características fundamentais para formulação de hipóteses de uso na 

construção civil. Outros óxidos alcalinos como o de cálcio (CaO), de magnésio 

(MgO), sódio (Na2Ü) e potássio (K2O) são igualmente encontrados, mas em frações 

menores no LTA (AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 2016b).

S i02 (%)

Fe20 3 +
0 Outros (%)

FIGURA 7 -  COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS OXIDOS NO LODO DE ETA DE ALUMEN

FONTE: O autor (2019)

NOTA: As letras dos pontos do diagrama correspondem às letras dos trabalhos relacionados na 
TABELA 4.

O parâmetro de P.F. tem igual importância ao se considerar o uso na 

construção civil, pois indica a presença de voláteis correspondentes em parte pela 

concentração de orgânicos ou pela decomposição térmica de inorgânicos, como



carbonatos, sulfatos e substância com água quimicamente ligada. A presença 

dessas substâncias pode comprometer as propriedades mecânicas como resistência 

à compressão e à flexão, porosidade e absorção de água, exigidas do material 

desenvolvido (MYMRIN et al. 2017b). Nota-se pela TABELA 4 que há grande 

variação para valores de P.F. nos LTAs analisados em diversas partes do mundo, 

com média de 19,6% e desvio padrão de 11,7% em composição mássica, indicando 

a necessidade de se empreender desenvolvimento ou ajuste tecnológico com foco 

local ou específico da ETA em resposta a um contexto global muito diverso.

Excluindo a fração de voláteis compreendida na P.F., agregando os óxidos 

menores ao grupo do óxido férrico e normalizando a composição distribuída nos três 

principais óxidos (SÍO2 , AI2O3 e Fe2Ü3), o diagrama ternário (HUANG; WANG, 2013) 

da FIGURA 7 possibilita comparar a composição dos LTAs cujos pontos 

identificados em ordem alfabética de A a S correspondem respectivamente aos 

trabalhos relacionados na TABELA 4. A avaliação da distância entre os pontos 

reforça a interpretação da variação não negligenciável da composição do LTA em 

escala global, mesmo se tratando exclusivamente de Iodos de alúmen. O ponto L 

correspondente ao trabalho de Kizinievic et al. (2018) é atípico e, de fato, esse LTA 

se distingue pela incorporação de precipitado de ferro presente em elevada 

concentração na água subterrânea tratada pela ETA específica. Por outro lado, com 

exceção do ponto D, os Iodos de A a G estão muito próximos no diagrama e a 

característica comum entre eles é a correspondência a trabalhos realizados no 

Brasil. Além disso, a P.F. média observada nesse grupo local de trabalhos é de 

24,0% com desvio padrão de 9,2%, proporcionalmente menor que o observado no 

cenário mais amplo. Assim, possivelmente os resultados dos trabalhos realizados no 

Brasil podem ser comparados e replicados com objetivo de desenvolver, ajustar, 

generalizar ou extrapolar soluções no contexto local. Caso contrário, novos trabalhos 

podem contribuir com dados, melhorar o conhecimento sobre as oportunidades e 

limitações de aplicação para futuras soluções tecnológicas.

2.4.3 Perspectivas tecnológicas para o lodo de ETA

Com objetivo de averiguar as recentes opções tecnológicas em 

desenvolvimento para aplicação do LTA, Ahmad, T., Ahmad, K. e Alam (2016b) 

conduziram revisão bibliográfica de abrangência global, discutindo as propriedades



físico-químicas dos LTAs, as hipóteses de reaproveitamento e as vantagens e 

desvantagens dos resultados obtidos. Nesse sentido, as opções tecnológicas 

avaliadas podem ser divididas em dois grupos: tecnologias para reuso do LTA no 

próprio ciclo do saneamento; e a aplicação do material na indústria da construção 

civil conforme relacionado na TABELA 5.

Priorizando o reuso nos próprios processos de saneamento, há 

experimentos de regeneração dos coagulantes através da digestão ácida, 

tratamento com hidróxido de sódio e troca de íons em resinas líquidas, ultrafiltração 

e eletrodiálise. Esses processos se demonstram tecnicamente viáveis, atingindo 

recuperação de 70% do coagulante em alguns casos, contudo, a sua complexidade 

e o acúmulo de contaminantes no coagulante regenerado restam como tema a ser 

estudado (KEELEY et al., 2012 apud AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 2016b).

Por outro lado, considerando o uso no tratamento de água residuária, Nair e 

Ahammed (2015 apud AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 2016b) verificaram eficiência 

de remoção de 84% da concentração de sólidos suspensos e 79% do fósforo no 

efluente de um reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB) tratado com a 

combinação de LTA de alúmen e coagulante policloreto de alumínio (PAC). Com 

resultado igualmente positivo, Bai et al. (2014 apud AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 

2016b) observaram remoção de 94% do fósforo de esgoto com concentração inicial 

de 10 mg/L através da adsorção em 10 g/L de LTA em um reator contínuo tipo 

tanque agitado (CSTR) com tempo de retenção hidráulico de duas horas. Portanto, 

há potencial de resultados positivos na remoção de nutrientes em estações de 

tratamento de esgoto (ETE) e de contaminantes como metais pesados em efluentes 

industriais através da adsorção e precipitação com LTA, restando como desafio o 

posterior tratamento e a logística do material (AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 

2016b).

Ainda no tratamento ou polimento de águas residuárias, as wetlands 

construídas usando substrato composto por solo, areia e cascalho têm se tornado 

populares como técnica natural e sustentável de depuração, com reduzido consumo 

de energia e manutenção (TOMENKO et al., 2007 apud AHMAD, T.; AHMAD, K.; 

ALAM, 2016b). Assim, como no caso da aplicação nos processos em reatores UASB 

e CSTR, a substituição do solo por LTA no substrato de wetlands construídas em 

quatro estágios para teste de laboratório promoveu eficiência de 97,6% na remoção 

do fósforo, 90,6% da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e 71,8% da demanda



química de oxigênio (DQO) (BABATUNDE et al., 2010 apud, T.; AHMAD, K.; ALAM, 

2016b).

TABELA 5 -  PERSPECTIVAS DE USO DO LODO DE ETA

Aplicações Usos Benefícios Desvantagens

Regeneração do 
coagulante

Baixo custo e redução do 
volume de LTA para 
disposição final.

Processo complexo de 
regeneração e risco de 
contaminação.

Coagulante em 
ETE

Melhoria na remoção da 
turbidez e sólidos

Custos de tratamento 
prévio e de transporte da

suspensos. ETA para a ETE.
Ainda desconhecida

Reuso nos 
processos de 
saneamento

Adsorção de 
contaminantes

Remoção de fósforo e de 
metais pesados como Cd, Cr 
e As.

capacidade adsorvente 
com risco de posterior 
liberação de 
contaminantes.

Substrato de
wetlands
construídas

Substitui o substrato Distância entre ETA e
tradicional e aumenta wetlands construídas e
eficiência na remoção de 
macronutrientes.

processo ainda em 
investigação.

Desagúe de lodo 
de ETE

Sedimentação e desagúe do 
lodo melhoradas e remoção 
do fósforo da água livre.

Custos de transporte e 
destinação da mistura de 
lodo de ETA e de ETE.

Características semelhantes Retardação no tempo de
Fabricação do 
cimento

à argila usada na fabricação 
do clínquer e propriedade 
pozolânica.

pega, inclusões e redução 
de propriedades 
mecânicas.

Agregados leves
Comparável aos agregados 
leves comerciais e aplicável 
ao concreto não estrutural.

Necessária temperatura 
mais elevada de 
sinterização.

Matéria-prima 
para construção 
civil e melhoria do 
solo

Tijolos cerâmicos

Substituição da argila, 
reduzida contração, cor do 
produto final e economia de 
energia.

Perda de resistência com o 
aumento da proporção de 
LTA na composição.

Agregado ao 
concreto e

Seguro em elementos não 
estruturais como substituto

Maior absorção de água e 
redução da resistência 
quando usado em altas 
frações.argamassa da areia.

Melhoria da 
qualidade do solo

Melhora a agregação do 
solo, a absorção e 
permeabilidade da água.

Risco de acumulação de 
metais e reduzido valor 
como fertilizante.

FONTE: Adaptada de AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM (2016b).

A TABELA 5 consolida potenciais usos para o LTA, mas iniciativas de 

minimização da geração devem ser priorizadas, começando pela gestão e 

preservação dos mananciais, passando pelo desenvolvimento de tecnologias como 

o uso de coagulantes naturais a exemplo da quitosana (TAVARES; COSSICH; 

BERGAMASCO, 2013) e o emprego de técnicas de filtragem na captação 

(ANDREOLI; ROCHA; SCHUCHARDT, 2013). Por outro lado, as opções de reuso no 

ciclo do saneamento permitem uma maior retenção e melhor aproveitamento do



potencial do material, conferindo menor consumo de coagulantes e aumentando a 

eficiência dos processos, sobretudo no tratamento de águas residuárias. Além disso, 

a geração de LTA é intrínseca à operação de uma ETA e, portanto, essas ações 

atenuam, mas não eliminam a necessidade de disposição do passivo. Isto posto, as 

aplicações do LTA como matéria-prima na construção civil emergem como 

disposição final segura, reduzindo a necessidade de exploração de recursos naturais 

e ao mesmo tempo garantindo a imobilização de possíveis contaminantes presentes 

no material.

Seguindo essa proposta Yen et al. (2011 apud AHMAD, T.; AHMAD, K.; 

ALAM, 2016b) produziram cimento a partir da combinação de LTA com outros 

resíduos industriais, substituindo integralmente as matérias-primas tradicionalmente 

usadas na fabricação do cimento Portland e alcançando resultados de resistência 

superiores ao corpo de prova de controle produzido com produto comercial. Além 

disso, Chen et al. (2010 apud AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 2016b) checaram que 

a incorporação como substituto parcial à sílica não comprometeu o atendimento ao 

desenvolvimento de resistência requerida e, após 28 dias, os corpos de prova 

proporcionaram a imobilização dos metais presentes no LTA.

Outra hipótese testada por Rodríguez et al. (2010) para uso em materiais 

cimentícios compreendeu a substituição parcial do cimento por LTA seco no 

processo de spray dryer, considerando o potencial pozolânico do material para 

incorporá-lo como ligante na constituição de concreto e argamassa. Já Kaosol (2010 

apud AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 2016b) checou a inclusão do LTA como 

agregado fino. Em ambos os estudos se verificou importante redução na resistência 

à compressão dos corpos de prova com o aumento da proporção de LTA devido à 

maior porosidade e absorção de umidade dos corpos de prova (AHMAD, T.; 

AHMAD, K.; ALAM, 2016b).

Como alternativa ao uso em produtos cimentícios, o LTA foi igualmente 

estudado na substituição de argilas para obtenção de cerâmicas, hipótese testada 

em diversas composições e temperaturas de queima que resultaram em produtos 

tecnicamente viáveis quanto às resistências exigidas (TEIXEIRA et al. 2011 apud 

AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 2016b). Além disso, tijolos cerâmicos foram obtidos 

exclusivamente a partir do LTA e outros resíduos, como casca de arroz calcinada, 

demonstrando o grande potencial para destinação de resíduos de diversas origens e



reduzindo a necessidade de exploração de recursos naturais virgens (ANDERSON 

et al. 2003 apud AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 2016b).

Especificamente no estado do Paraná, alguns trabalhos de pesquisa 

(TABELA 6), abordando perspectivas tecnológicas para o LTA gerado localmente, 

foram conduzidos em parceria entre a concessionária Sanepar, responsável pelo 

abastecimento público de água, e universidades presentes no estado (CARNEIRO; 

ANDREOLI, 2013). Dentre os resultados coletados na publicação desses trabalhos, 

Wiechetech e Denis (2013) verificaram dificuldades técnicas para emprego do LTA 

para produção de solo cimento com aplicação em pavimentação. A incorporação do 

material mais siltoso na mistura conferiu maior índice de retração volumétrica, 

resultando em fragilidade e menor durabilidade do sistema, o que exigiria a 

compensação com maior quantidade de cimento em uma solução mais cara.

TABELA 6 -  PERSPECTIVAS DE USO DO LODO DE ETA NO PARANÁ

Aplicações Usos Benefícios Desvantagens

Reuso no

Impermeabilização 
de aterro sanitário

Atendimento aos requisitos 
de granulometria e 
permeabilidade. 
Disponibilidade de material.

Secagem do LTA para teor 
de umidade inferior a 15%. 
Potencial de solubilização 
de componentes do LTA.

saneamento

Tratamento em ETE

Remoção de matéria 
orgânica, fósforo e maior 
capacidade de 
sedimentação primária.

Aumento na concentração 
de sólidos totais do efluente 
da ETE e incorporação de 
metais.

Solo cimento para 
pavimentação

Substituição parcial do solo 
na mistura solo-cimento.

Retração volumétrica, 
resultando em fragilidade e 
menor durabilidade.

Atendimento às

Matéria-prima
para
construção civil

Produção de matriz 
de concreto

especificações para os 
corpos de prova em 
substituição ao agregado 
fino de até 10%.

Beneficiamento e logística 
para uso do LTA.

Produção de 
cerâmica vermelha

Atendimento à qualidade 
final dos produtos em 
substituição de até 8% da 
argila tradicional.

Fração de perda ao fogo e 
variabilidade das 
características do LTA.

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Resumo consolidado de trabalhos publicados em CARNEIRO; ANDREOLI (2013).

No mesmo contexto, Hoppen, Portella e Andreoli (2013) investigaram a 

hipótese de uso do lodo da ETA Passaúna, na região de Curitiba no Paraná, para a 

produção de matriz de concreto. Os corpos de prova produzidos com incorporação 

de LTA inferior a 10% apresentaram resistência dentro das especificações 

normatizadas sendo muito semelhantes ao padrão de referência dos ensaios. A 

substituição de agregados finos em até 10% por LTA é tecnicamente viável para



usos não estruturais, restando como desafio o beneficiamento e logística do 

material.

Alternativamente, usando lodo da ETA Tamanduá de Foz do Iguaçu, 

igualmente no Paraná, Tartari et al. (2013) produziram artefatos de cerâmica 

vermelha pelo processo de extrusão, evidenciando que, devido ao elevado 

percentual de grãos de tamanho grosseiro e de perda ao fogo, o LTA pode ser 

usado substituindo parcialmente a argila em até 8% sem comprometer a qualidade 

final dos produtos. A exemplo da TABELA 5, na qual são relacionados de forma 

resumida benefícios e desvantagens dos usos para o LTA em nível global, a 

TABELA 6 aborda particularmente alguns trabalhos realizados no estado do Paraná 

(CARNEIRO; ANDREOLI, 2013).

2.4.4 Aplicação do lodo de ETA em cerâmicas

Dentre os potenciais usos para o LTA destaca-se a substituição parcial ou 

integral da argila natural na fabricação de cerâmicas para uso na construção civil 

(AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 2016b). Em geral, o LTA contém os principais 

óxidos em proporções semelhantes e propriedades plastificantes como as da argila, 

possibilitando a conformação de corpos de prova e a formação de estruturas 

cerâmicas após a queima (TARTARI et al. 2013; BENLALLA et al. 2015; MYMRIN et 

al. 2017b). Contudo, um parâmetro limitante para aplicação em todos os casos é a 

fração de orgânicos e de outros constituintes sujeitos à decomposição térmica, 

determinados em termos de P.F. (WOLFF et al. 2015; MYMRIN et al. 2017b).

A preocupação em relação à P.F. refere-se ao possível comprometimento de 

parâmetros críticos de qualidade do produto final como o aumento da porosidade e 

redução da densidade, a contração linear, o aumento da absorção de água e 

redução da resistência mecânica (BENLALLA et al. 2015). Entretanto, embora 

frequentemente constatados valores de P.F. superiores a 15% em massa no LTA e, 

em alguns casos, superiores a 30% (TABELA 4), produtos cerâmicos viáveis foram 

produzidos ajustando-se a composição dos corpos de prova (CP), incorporando-se 

outros tipos de resíduos como matérias-primas (MP) com propriedades 

complementares e variando-se o processo de queima (MONTEIRO et al. 2008; 

MYMRIN et al., 2017b).



TABELA 7 -  MÉTODOS DE CONFECÇÃO DE CERÂMICAS COM LODO DE ETA: REVISÃO DA 
LITERATURA

Referência MP Dimensões 
CP (mm)

Aquec.
(°C/min)

Temperatura 
de queima (°C)

Tempo
queima

(h)

WOLFF et al., 
2015

LTA de alúmen, 850 / 950 / 
1.050A resíduos de celulose 

e pó de granito
7 0 x 2 5 x  15 2,50 7

LTA de alúmen, 900 / 950 / 
1 .0 0 0 /1 .0 5 0 / 

1.100
B MYMRIN et 

al., 2017b
argila, areia, resíduo 
de vidro e sais de 6 0 x 2 0 x  10 - 6

neutralização ácida

C TARTARI et 
al., 2013

LTA de alúmen e 
argila 80x 35 x 7 10,00 950 /1050 2

F MONTEIRO et Lodo de ETA de 115x 25x 3,00 7 0 0 /9 0 0 /1 1 0 0 1al., 2008 alúmen e argila 10

H
TANTAWY;
MOHAMED,
2017

LTA de alúmen e 
argila

250x 120x 
65 1,67 7 0 0 /8 5 0 /1 0 0 0 1

L KIZINIEVIC et 
al., 2018

LTA de alúmen, 
argila, areia e 50x  50 x 50 900 /1000 1

resíduo de vidro

N BENLALLA et 
al., 2015

LTA de alúmen e 
argila 80x  30 x 20 5,00 8 0 0 /9 0 0 /1 0 0 0 2

n VICTORIA, LTA de alúmen e 70x  70 x 70 3,34 850 / 900 / 950 / O

2013 argila 1000/1050 O

HUANG; PAN; 
LIU, 2005

LTA de alúmen e 800 / 900 / 950 /
R resíduo de 

escavação
60 x  30 x 20 - 1 0 0 0 /1 0 5 0 /

1100
-

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Resumo da revisão da literatura abordando os materiais e métodos para obtenção de 
cerâmicas com LTA.

A TABELA 7 relaciona resumidamente os trabalhos de desenvolvimento de 

cerâmicas a partir do LTA às respectivas MP e métodos de obtenção, mantendo a 

conexão com a TABELA 4 e o  diagrama da FIGURA 7 através da identificação pelas 

letras na primeira coluna. Verifica-se que em geral as pesquisas desenvolvidas 

abordam a substituição parcial ou integral da argila pelo LTA (MONTEIRO et al. 

2008; TARTARI et al. 2013; VICTORIA, 2013; BENLALLA et al. 2015; TANTAWY; 

MOHAMED, 2017), contudo há alguns trabalhos que incorporam diversos resíduos 

industriais buscando compensar a insuficiência de propriedades verificadas nos 

respectivos LTAs e dispensando integralmente o uso de recurso natural virgem 

(WOLFF et al. 2015; MYMRIN et al. 2017b). Outrossim, apesar da produção dos CP 

seguir a mesma rota de conformação, secagem e queima, é notável a diferença nas 

variáveis do processo. Há diferença significativa nas dimensões e forma dos corpos 

de prova, na taxa de aquecimento e no tempo de queima no patamar máximo de



temperatura, que se manteve dentro da faixa de 700 a 1100°C em todos os 

trabalhos.

Em relação à caracterização do LTA, as publicações mais detalhadas 

relatam, além da determinação da umidade, distribuição granulométrica e 

composição química semiquantitativa por FRX, a avaliação das propriedades 

mineralógicas através da difração de raios X (DRX) e da microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), além de testes de solubilização e lixiviação de metais. Já o 

beneficiamento prévio do material consiste fundamentalmente em operações 

unitárias de secagem e redução granulométrica (WOLFF et al. 2015; MYMRIN et al. 

2017b).

TABELA 8 -  CERÂMICAS COM LODO DE ETA DE MELHOR DESEMPENHO POR AUTOR

Referência LTA
(%)

T
(°C)

Resist.
Comp.
(MPa)

Resist.
Flexão
(MPa)

Abs.
água
(%)

Contração 
linear (%)

Dens.
(g/cm3)

P.F.
(%)

Poros.
(%)

A WOLFF et 
al., 2015 65 850 - 40,00 40,00 4,00 1,30 9,50 52,00

B MYMRIN et 
al., 2017b 50 1050 - 22,60 8,60 - 3,30 - -

C TARTARI et 
al., 2013 8 950 - 45,00 27,00 6,00 - - 38,00

E MONTEIRO 
et al., 2008 10 1100 - 15,00 15,00 8,00 - - -

TANTAWY;
H MOHAMED,

2017
15 850 40,0 - 22,00 2,00 1,65 9,00 36,00

L KIZINIEVIC 
et al., 2018 40 1000 14,40 - 18,50 10,20 1,47 - 36,80

N BENLALLA 
et al., 2015 20 900 11,00 - 23,00 2,00 1,60 16,00 33,00

O VICTORIA,
2013 5 1050 11,87 - 14,07 - 2,00 - -

HUANG;
R PAN; LIU, 

2005
15 1050 25,00 - 12,00 - - - -

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Parâmetros de qualidade da cerâmica destaque obtida a partir de LTA em cada um dos 
trabalhos.

Empregando LTAs com características diferentes e um método comum de 

obtenção de cerâmicas, mas com ajustes muito distintos das variáveis do processo, 

todos os trabalhos obtiveram produtos cerâmicos tecnicamente viáveis. A TABELA 8 

consolida os parâmetros de qualidade do CP de destaque obtido em cada um dos 

trabalhos relacionados na TABELA 7. Cerâmicas com desempenho satisfatório se



comparadas aos respectivos padrões de cada trabalho, foram obtidas com a 

incorporação de 5% (VICTORIA, 2013) a 65% (WOLFF et al. 2015) de LTA. Os 

ensaios de resistência não são apropriadamente comparáveis devido à grande 

variação dimensional e de forma dos CPs, contudo, a resistência à compressão 

atingiu 25 MPa (HUANG; PAN; LIU, 2005) em blocos cerâmicos e a resistência à 

flexão superou 40 MPa (TARTARI et al. 2013; WOLFF et al. 2015) em placas 

cerâmicas.

Além disso, todos os estudos constatam perdas na qualidade dos produtos 

com o aumento da fração de LTA na composição, e identificam faixas ótimas de 

temperatura de queima. Em geral, temperaturas mais baixas não promovem 

suficiente fusão dos componentes e, portanto, desenvolvem as menores resistências 

(MYMRIN et al. 2017b). Por outro lado, temperaturas muito elevadas podem resultar 

na completa fusão do corpo de prova, ou na excessiva perda de massa e aumento 

da porosidade, conferindo menor densidade, maior absorção de água e também 

queda na resistência (WOLFF et al. 2015). Portanto, analisando os trabalhos 

relacionados na TABELA 7 aos respectivos materiais e métodos e principais 

resultados correspondentes na TABELA 8, contata-se que há três variáveis 

determinantes no desempenho das cerâmicas obtidas: a composição do LTA 

incluindo o teor de P.F., a sua proporção na composição do CP e a temperatura de 

queima (VICTORIA, 2013).

Outros ensaios complementares com CPs foram executados por boa parte 

dos estudos como a análise das formações mineralógicas das cerâmicas através de 

DRX e MEV (TARTARI et al. 2013; WOLFF et al. 2015; BENLALLA et al. 2015; 

TANTAWY; MOHAMED, 2017; MYMRIN et al. 2017b; KIZINIEVIC et al. 2018); a 

microanálise da composição química através da espectroscopia de raios X por 

dispersão de energia (EDS) (MYMRIN et al. 2017b); testes de lixiviação e 

solubilização para cheque da imobilização de eventuais contaminantes (VICTORIA, 

2013; MYMRIN et al. 2017b; KIZINIEVIC et al. 2018); e análises térmicas diferencial 

(DTA) e gravimétrica (TGA) para traçar o perfil térmico do processo de queima ao 

longo do tempo e evidenciar fenômenos como volatilização e decomposição térmica 

(WOLFF et al. 2015; TANTAWY; MOHAMED, 2017; MYMRIN et al. 2017b; 

KIZINIEVIC et al. 2018).

Há oportunidades para o desenvolvimento tecnológico voltado à aplicação 

do LTA em contribuição ao conjunto dos trabalhos revisados. O uso na composição



de cerâmicas para a construção civil pode ser uma solução de aplicação no curto 

prazo, reduzindo a demanda de recursos naturais virgens e oferecendo um destino 

seguro ao material. A despeito da coerente priorização por iniciativas de 

minimização, o LTA é uma saída intrínseca do tratamento de água demandando 

continuamente por melhores opções de destinação. Assim, há necessidade de se 

expandir o portfólio tecnológico para aplicação no futuro com uma abordagem local e 

integrada, que permita a comparação e identificação de padrões em processos e 

produtos cerâmicos e que estimule à aplicação na indústria.

Outrossim, poucos trabalhos incluem a combinação com outros resíduos 

industriais, focando na simples substituição da argila pelo LTA, o que já tem 

repetidamente promovido a obtenção de produtos cerâmicos com qualidade similar 

aos tradicionais. Assim, há saturação de estudos nesse sentido e evidenciam-se 

lacunas na abordagem ecossistêmica com integração de fluxos de materiais locais e 

combinação de propriedades físico-químicas e mecânicas para obtenção de 

produtos com desempenho quiçá superiores aos comerciais. Com efeito, há espaço 

para construção de novos exemplos bem-sucedidos de implantação da economia 

circular no empreendimento da sustentabilidade a exemplo da simbiose do parque 

eco-industrial de Kalundborg, Dinamarca (KS, 2018).

2.5 RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO

A intensiva exploração de areia a partir do seu reservatório natural mais 

comum, no leito de rios, para os mais diversos usos, tem resultado em impactos 

significativos nos ecossistemas aquáticos, na erosão e perda do solo às margens 

dos rios e na deterioração da qualidade dos recursos hídricos (BHARDWAJ; 

KUMAR, 2017). Ao mesmo tempo, a ameaça do esgotamento das reservas de areia 

pressiona os custos e a disponibilidade de bens e serviços baseados na 

transformação dessa matéria-prima, exigindo o desenvolvimento de substitutos e, 

principalmente, de opções tecnológicas para fechamento dos ciclos econômicos 

através do reuso e reciclagem da areia (BHARDWAJ; KUMAR, 2017).

Na indústria metalúrgica, as fundições usam quantidades importantes de 

areia como insumo fundamental para confecção de moldes, nos quais é vazado, 

formado e solidificado o metal líquido, principalmente na fabricação de peças 

mecânicas de ferro e alumínio (BHARDWAJ; KUMAR, 2017). São chamadas de



areias de fundição (AF), sobre a qual se baseia 80% da produção mundial 

(JOSEPH; BANGANAYI; OYOMBO, 2017), e são classificadas em duas categorias: 

a areia verde de fundição (AVF) e a areia quimicamente ligada (ARF), que 

normalmente são usadas em conjunto com distintas aplicações (BHARDWAJ; 

KUMAR, 2017; ALONSO-SANTURDE et al. 2012; ETXEBERRIA et al. 2010).

A AVF corresponde a 90% do volume total de moldes produzidos, possui 

menor custo e garante bom acabamento superficial às peças fabricadas. É 

composta por 85 a 95% de areia, predominantemente formada por sílica de 

granulometria uniforme e com faixa ajustada em função do processo específico da 

fundição, de 4 a 10% de argila bentonita usada como aglomerante, e d e 2 a  10% de 

material carbonáceo como aditivo para acabamento superficial superior. Contém 

igualmente traços de alguns óxidos como MgO, K2O e TÍO2 (BHARDWAJ; KUMAR, 

2017; ETXEBERRIA et al. 2010).

A ARF é mais resistente à temperatura e, portanto, é utilizada nas aberturas 

ou interiores vazios de peças onde há maior solicitação térmica do molde. Consiste 

de 93 a 99% de areia e d e  1 a 7% de aglomerante químico geralmente na forma de 

uma resina ativada de forma catalítica, por isso é também chamada na indústria de 

areia com resina. Os ligantes mais comuns são as resinas orgânicas em epoxy, 

fenólicas, uretânicas, furânicas e inorgânicas constituídas por silicatos obtidos 

industrialmente (BHARDWAJ; KUMAR, 2017; ETXEBERRIA et al. 2010). Os moldes 

e areias, principalmente os quimicamente ligados, são reusados várias vezes na 

indústria da fundição. Contudo, propriedades metalúrgicas críticas são perdidas com 

o aumento da taxa de reciclo do material, resultando no descarte do subproduto e a 

alimentação de areia nova ao processo (BHARDWAJ; KUMAR, 2017; SAHMARAN 

et al. 2011).

Além das limitações técnicas para reuso, o mercado de fundição é 

relativamente pouco consolidado com o controle disperso entre muitos atores, com 

importante participação de pequenas fundições. Esse fenômeno é mais evidente nos 

países emergentes, onde melhores práticas industriais do ponto de vista ambiental e 

de produtividade não são difundidas rapidamente e novas tecnologias de reuso da 

areia e recuperação de metálicos são inacessíveis ou não competitivas (JOSEPH; 

BANGANAYI; OYOMBO, 2017). Assim, estima-se que o volume de AF descartada 

no mundo alcance a ordem de milhões de toneladas anualmente e a prática menos



impactante usualmente empregada é a disposição controlada em aterros industriais 

(BHARDWAJ; KUMAR, 2017; ALONSO-SANTURDE et al. 2012).

De fato, dada a pulverização do setor em milhares de fundições, a 

quantidade e qualidade de AF descartada em nível global é objeto constante de 

estudo e não há dados precisos de geração (MITTERPACH et al. 2017). Entretanto, 

a título de sensibilização quanto à dimensão do problema, nos Estados Unidos 

existem cerca de três mil fundições, atendendo principalmente à indústria 

automobilística, que utilizam cerca de 100 milhões de toneladas de areia e destinam 

mais de 10 milhões de toneladas do subproduto para aterros industriais 

(BHARDWAJ; KUMAR, 2017). Estima-se que 70% dos resíduos dispostos pela 

indústria da fundição no mundo correspondem à AF imprópria para reuso no 

processo metalúrgico, consistindo no passivo ambiental mais importante para essa 

indústria (ALONSO-SANTURDE et al. 2012; ETXEBERRIA et al. 2010).

Na Europa a AF é muitas vezes classificada como resíduo perigoso devido 

ao potencial teor de metais pesados e de poluentes orgânicos verificados em cada 

caso e, assim, muito material é estabilizado e imobilizado em aterros industriais 

(ALONSO-SANTURDE et al. 2012). Entretanto, há importante quantidade de AF 

enviada para aterros que não se enquadra como resíduo perigoso (SAHMARAN et 

al. 2011). Além disso, devido às exigências dos processos metalúrgicos, a AF possui 

qualidade superior em termos de uniformidade granulométrica e teores reduzidos de 

contaminantes e, portanto, tem grande potencial de aplicação em substituição à 

areia em indústrias menos restritivas como a construção civil (BHARDWAJ; KUMAR, 

2017; SAHMARAN et al. 2011; ETXEBERRIA et al. 2010).

A FIGURA 8 apresenta um fluxograma geral do processo tradicional de 

fundição de ferro e de alumínio. A carga metálica é alimentada junto com cal e 

fundentes no forno de fundição, normalmente do tipo cúpula, arco elétrico, ou o mais 

utilizado a indução. Durante a fundição, impurezas presentes na carga metálica, 

como enxofre e fósforo e a parte oxidada do metal, são incorporadas à escória 

sobrenadante. Assim como a AF, a escória (ESC) é um subproduto cuja principal 

destinação são os aterros industriais, mas com volume de geração 

proporcionalmente muito reduzido. A ESC no estado líquido é separada do metal 

pela operação de escorificação ou eliminada como volume residual do forno após o 

vazamento do metal líquido. Não é raro existirem frações metálica agregadas à ESC 

que são contabilizadas como perdas metálicas nas fundições. Além disso, em



pequenas fundições é comum não existir segregação dos subprodutos e a ESC é 

misturada à AF para posterior destinação comum em aterros (CARDOSO et al. 

2018).

Ferro ou Alumínio —  Insumos e resíduos

FIGURA 8 -  FLUXOGRAMA GERAL DE FUNDIÇÃO 

FONTE: Adaptado de MITTERPACH et al. (2017).

Após a fusão do metal é executado o vazamento nos moldes de areia, no 

qual também ocorre a solidificação e resfriamento controlado das peças. Ao final 

desse processo é realizado o desmolde, rebarbação e limpeza que resulta na AF 

usada com frações metálicas incorporadas. Caso os parâmetros metalúrgicos da AF 

estejam preservados a mesma pode ser reusada no próprio processo de confecção 

de moldes, caso contrário é descartada como subproduto inservível ao processo 

(MITTERPACH et al. 2017). Existem processos termomecânicos conduzidos em 

leitos fluidizados para regeneração e aumento da taxa de reciclo da areia, contudo 

eles são eficazes apenas na regeneração da ARF com base em resinas orgânicas, 

através da abrasão, volatilização e combustão da película de resina que envolve o 

grão de areia. Além disso, há perspectivas promissoras no desenvolvimento de 

tecnologias para regeneração da AVF, contudo não estão em estado operacional e, 

portanto, indisponíveis no mercado (SERVERO et al. 2018).



2.5.1 Características dos resíduos de fundição

De maneira geral as AFs possuem características físico-químicas muito 

semelhantes, compostas predominantemente por sílica, reduzida quantidade de 

óxidos de alumínio e ferro, além de traços de outros óxidos. Os teores de P.F. são 

igualmente baixos tanto nas AVF e ARF, consistindo na maior parte em carbono e 

componentes orgânicos das resinas. A sílica e os demais componentes se 

apresentam em fases distintas: a sílica na forma cristalina sob os grãos de areia 

propriamente ditos e a bentonita, outros óxidos, carbono e resinas 

predominantemente na forma amorfa como película sobre a superfície do grão 

(BHARDWAJ; KUMAR, 2017).

A operação segura com metal líquido exige isenção de umidade e, 

consequentemente, exceto pelas condições de exposição durante movimentação e 

armazenamento, as AFs possuem teores de umidade muito reduzidos. Como 

exigência do processo metalúrgico, há uniformidade granulométrica e em geral os 

desvios referem-se a contaminantes incorporados ao material como a escória de 

fundição, rebarbas metálicas do produto e partes de madeira, facilmente removíveis 

na classificação por peneiramento (BHARDWAJ; KUMAR, 2017).

A escória de fundição por sua vez possui granulometria muito variável 

resultante da solidificação e fragmentação durante resfriamento e movimentação. 

Além disso, é comum ocorrer separação de fases na forma de inclusão de metal nos 

óxidos na ESC. Quando se trata de fundição de ferro, a recuperação das frações 

metálicas é possível através da britagem, separação magnética e moagem. 

Outrossim, ao contrário da AF, a composição química da ESC é intrínseca às 

características da carga metálica empregada e, portanto, específica para cada 

fundição. Predomina a presença do óxido de silício, mas com frações maiores de 

óxidos de alumínio e de ferro se comparado com a AF, e há igualmente a 

incorporação de impurezas usualmente presentes na carga metálica como enxofre e 

fósforo. Quando adicionados fundentes ao processo no forno, são representativas as 

concentrações de óxido de cálcio e de magnésio. Com exceção de casos de 

posterior contaminação, o teor de umidade e de P.F. é desprezível, naturalmente 

desprendido pelo processo de fusão a altas temperaturas (CARDOSO et al. 2018; 

TORRES; BARTLETT; PILGRIM, 2017; LADOMERSKYet al. 2016).



Referência 1Mat. 2Origem S i0 2 a i2o 3 Fe20 3 CaO MgO MnO Out. 4P.F.

A' MYMRIN et al. 
2016a

AF
Fe BR 91,7 1,5 2,0 0,3 0,1 0,2 4,2 3,7

B' MYMRIN et al. 
2014

AF
Fe BR 91,2 2,2 1,9 1,2 1,4 2,1

C' SAHMARAN et 
al. 2011

AF
Fe CA 76,0 4,5 5,1 3,6 2,0 0,5 8,5 5,9

D' XIANG et al. 
2017

AF
Fe CN 53,4 36,8 1,6 0,3 0,2 7,7

E' LADOMERSKY 
et al. 2016

ESC-
Fe SK 45,0 13,8 3,5 25,4 10,7 1,4 1,0

ALONSO- AF
FeF' SANTURDE et ES 85,4 3,6 1,5 0,5 0,7 0,0 8,3 6,9

al. 2012

ALONSO- AF
FeG' SANTURDE et ES 79,9 3,8 5,9 0,1 2,0 0,1 8,3 2,2

al. 2012

H' ETXEBERRIA et 
al. 2010

AF
Fe ES 84,9 5,2 3,3 0,6 0,7 0,1 5,2 2,9

I' ETXEBERRIA et 
al. 2010

AF
Fe ES 95,1 1,5 0,5 0,2 0,2 2,6 1,3

J' 3A F S ,1991 AF
Fe US 87,9 4,7 0,9 0,1 0,3 6,0 5,2

TORRES; ESC-
FeK' BARLETT; US 55,2 15,2 11,3 0,9 0,9 14,2 2,3

PILGRIM, 2017

L'
SIDDIQUE; 
SINGH, G.; AF

Fe IN 81,5 1,0 5,5 1,8 0,9 9,4
SINGH, M „ 2018

M' PRABHU et al. 
2015

AF-
AI IN 87,5 4,9 1,3 0,2 0,2 5,9 5,8

N' SINGH;
SIDDIQUE; 2012

AF
Fe IN 83,8 0,8 5,4 1,4 0,9 7,7

0 ' CARDOSO et al. 
2018

ESC-
Fe PT 71,6 11,0 3,4 2,6 2,2 7,0 2,3

P' BASAR; AKSOY, 
2012

AF
Fe TR 81,9 10,4 1,8 1,2 2,0 2,7 6,9

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Consolidação de dados de análise semiquantitativa por FRX levantados na literatura.
1Areia de fundição de ferro (AF-Fe), areia de fundição de alumínio (AF-AI), escória de fundição de 
ferro (ESC-Fe).
2Brasil (BR), Canadá (CA), China (CN), Eslováquia (SK), Espanha (ES), Estados Unidos (US), índia 
(IN), Portugal (PT) e Turquia (TR).
3Citado por BHARDWAJ; KUMAR, (2017).
4P.F.: teor de perda ao fogo.

Tanto AF e ESC podem eventualmente apresentarteores de metais pesados 

superiores aos limites normatizados no solubilizado e lixiviado, caracterizando o 

material como resíduo perigoso (MYMRIN et al. 2016a; MYMRIN et al. 2014),



contudo a maior parte dos trabalhos foca na verificação das propriedades mecânicas 

dos CPs desenvolvidos, sendo necessários estudos mais aprofundados para 

investigação da presença e imobilização de eventuais contaminantes.

A exemplo da TABELA 4, que relaciona o lodo de ETA, a TABELA 9 

apresenta a composição percentual mássica dos principais óxidos e teores de P.F. 

presentes em areias de fundição de ferro (AF-Fe), areia de fundição de alumínio 

(AF-AI) e escórias de fundição de ferro (ESC-Fe) consolidadas em revisão 

bibliográfica de abrangência global sobre as perspectivas tecnológicas para 

subprodutos de fundição. Constata-se o predomínio da sílica (SÍO2), e em menor 

quantidade a alumina (AI2O3) e óxido férrico (Fe2Ü3) provenientes da bentonita e da 

carga metálica da fundição. Assim, como no caso do lodo de ETA, a análise 

semiquantitativa dos principais óxidos presentes nos subprodutos de fundição 

através da FRX retorna informações fundamentais para avaliação preliminar de 

opções de reaproveitamento na construção civil.

Si02 (%)
0

FIGURA 9 -  COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ÓXIDOS NOS RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO

FONTE: O autor (2019).

NOTA: As letras dos pontos do diagrama correspondem às letras dos trabalhos relacionados na 
TABELA 9.



Seguindo o modelo de representação em diagrama ternário, muito comum 

na metalurgia e usado por Huang e Wang (2013) para comparar a composição 

química de Iodos de ETA, a normalização das composições das AF-Fe, AF-AI e 

ESC-Fe nos três principais óxidos (SÍO2 , AI2O3 e Fe2Ü3) resulta no diagrama da 

FIGURA 9. Os pontos identificados em ordem alfabética de A ’ a P’ correspondem 

aos respectivos trabalhos relacionados na TABELA 9 e a distância entre eles 

possibilita comparar visualmente a composição dos subprodutos de fundições 

estudadas a nível global.

Nota-se pela FIGURA 9 que, exceto pelo ponto D’, todas as AFs são muito 

semelhantes e se concentram no vértice de domínio do SÍO2 com pequeno 

deslocamento em função da contribuição do Fe203 e de outros óxidos menores na 

sua composição. O ponto D’ é atípico possivelmente por consistir de zirconita, de 

aplicação incomum em moldes de fundição e que pode exigir o uso de outros 

aditivos para assegurar propriedades metalúrgicas mínimas (XIANG et al. 2017). 

Apesar de também apresentarem predominância de sílica na sua composição, foram 

encontradas caracterizações de apenas três escórias por FRX e a observação dos 

respectivos pontos na FIGURA 9 não permite identificar um padrão.

Pela perspectiva da composição química semiquantitativa analisada por 

FRX, há potencial de replicação de métodos e resultados no desenvolvimento de 

materiais para a construção civil com incorporação de AF. Além disso, dada ampla 

quantidade de trabalhos bem-sucedidos abrangendo a incorporação como agregado 

fino no concreto, essa opção tecnológica pode ser testada em escala real visando à 

adoção dessa tecnologia. Na rota de obtenção de cerâmicas há lacunas para teste 

de novas hipóteses de reaproveitamento, combinado com outros resíduos com 

propriedades plastificantes. Já no caso do uso da ESC-Fe, é necessário aumentar 

substancialmente a quantidade de trabalhos para se investigar padrões que 

permitam generalizar e replicar resultados em futuras aplicações práticas.

2.5.2 Perspectivas tecnológicas para resíduos de fundição

Com o objetivo de investigar a eficiência da regeneração mecânica de ARF 

por atrito como alternativa de baixo custo aos processos termomecânicos em 

reatores de leito fluidizado, Joseph, Banganayi e Oyombo (2017) alcançaram 53% 

de eficiência na remoção da película de resina da superfície dos grãos da areia,



verificada através de ensaios de P.F. e avaliação visual por MEV, sem perdas 

significativas na granulometria do material. Assim, essa alternativa pode se tornar 

competitiva no contexto de pequenas fundições em países emergentes e, mesmo 

obtendo eficiência inferior aos reatores de leito fluidizado, representa um importante 

avanço de potencial prático para redução do consumo e disposição de areia.

Corroborando com esse objetivo, Severo et al. (2018) testaram o aumento 

da contribuição do atrito entre as partículas de areia através da expansão do leito 

fluidizado e a volatilização de resina fenólica em temperaturas de até 8000C. A 

combinação do processo termomecânico alcançou eficiência de remoção de até 

96% em bateladas de 30 minutos. Além da elevada eficiência obtida, o trabalho de 

Severo et al. (2018) abre a oportunidade para determinação do ponto ótimo de 

eficiência energética entre a velocidade dos gases de combustão e a temperatura no 

reator, bem como a avaliação de recuperação de calor através da pós-combustão e 

reintrodução dos gases no reator.

A volatilidade intrínseca das resinas orgânicas empregadas em moldes de 

ARF confere potencial de regeneração termomecânica com elevado rendimento, 

preservando razoavelmente as características metalúrgicas do material (SEVERO et 

al. 2018). Porém, isso não é observado nos ciclos dos moldes de AVF, nos quais a 

predominância de componentes inorgânicos direciona os trabalhos de pesquisa 

principalmente à remoção da película através de operações mecânicas por atrito 

mais intensas, obtendo baixo rendimento e fragmentação dos grãos.

Cruz, Briens e Berruti (2009) e Fiore e Zanetti (2006) alcançaram bons 

resultados de remoção da bentonita da AVF com perdas inferiores a 15% através da 

combinação de processos de calcinação e atrito por aceleração em bico injetor e 

leito fluidizado. A calcinação da AVF a 9000C promove a volatilização do carbono, 

fragilizando a película de bentonita sobre a superfície do grão e facilitando a 

posterior remoção por choque e atrito. Entretanto, a calcinação altera propriedades 

metalúrgicas da AVF e a remoção mecânica exige elevada energia cinética das 

partículas se comparada ao processo de regeneração da ARF e, assim, há maior 

índice de perda granulométrica. O aporte energético para regeneração da AVF e a 

incerteza quanto à replicabilidade dos métodos e resultados são ainda impeditivos 

para aplicação em escala industrial.

Outra linha de pesquisa abordada em revisão da literatura por Bhardwaj e 

Kumar (2017) compreende o uso da AF com reduzido ou nenhum beneficiamento



prévio como agregado fino ao concreto e a argamassa na construção civil. Da 

mesma forma, Cardoso et al. (2018), Torres, Bartlett e Pilgrim (2017) e Ladomersky 

et al. (2016) testaram a incorporação da ESC ao concreto obtendo desempenho 

satisfatório da maior parte dos CPs produzidos. Ainda com objetivo de aplicação na 

construção civil, mas com menor quantidade de trabalhos de pesquisa, a rota de 

obtenção de cerâmicas com composições de subprodutos de fundição tem 

alcançado resultados positivos, quando adicionados à argila ou outros resíduos com 

propriedades plastificantes (MYMRIN et al. 2016a).

TABELA 10 -  PERSPECTIVAS TECNOLÓGICAS PARA RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO

Tecnologia Benefícios Desvantagens Referências

Adição de areia 
ou escória de 
fundição como 
agregado fino em 
argamassa e 
concreto.

Substituição integral do 
agregado fino com 
reduzido beneficiamento 
prévio dos materiais e 
preservação do recurso 
natural. Em alguns casos 
observadas resistências 
superiores às obtidas 
tradicionalmente.

Reduz a
trabalhabilidade e 
aumenta a demanda 
de água do concreto 
e argamassa. 
Impurezas no 
material podem 
exigir a aplicação de 
aditivos.

1CARDOSO et al. 2018; 
SIDDIQUE; SINGH, G.; 
SINGH, M., 2018; 
BHARDWAJ; KUMAR,
2017; 1TORRES; 
BARTLETT; PILGRIM,
2017; 1LADOMERSKYet al. 
2016; PRABHU eta l. 2015; 
BASAR; AKSOY, 2012; 
SINGH; SIDDIQUE; 2012; 
SAHMARAN eta l. 2011; 
ETXEBERRIA e ta l. 2010

Atendimento às Operação de
especificações para conformação exige

Composição de cerâmicas em queima combinação com MYMRIN eta l. 2016a;
cerâmicas com acima de 950oC, material plastificante MYMRIN eta l. 2014;
argila e outros imobilização de e possível formação ALONSO-SANTURDE et al.
resíduos sólidos. contaminantes e insuficiente da fase 2012

reduzida contração líquida durante
linear. sinterização.

Regeneração 
termomecânica 
para reuso na 
confecção de 
novos moldes na 
própria fundição.

Combustão em leito 
fluidizado permite reuso 
de mais de 90% da ARF.

Elevado custo e 
tecnologia ainda 
incipiente para 
regeneração de AVF 
com perdas de 
propriedades 
metalúrgicas._______

SEVERO eta l. 2018; 
JOSEPH; BANGANAYI; 
OYOMBO, 2017; CRUZ; 
BRIENS; BERRUTI; 2009; 
FIORE; ZANETTI, 2006

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Trabalhos abordando o uso de escória de fundição.

A TABELA 10 consolida as perspectivas tecnológicas relacionando-as ao 

resumo dos seus respectivos benefícios e desvantagens com referência aos 

trabalhos revisados. De forma geral há duas opções tecnológicas abordadas com 

maior frequência, as soluções para reuso da AF na fundição e a aplicação direta dos 

subprodutos em materiais de construção dado o potencial de fácil absorção pela 

indústria da construção civil.



0  uso de AF como agregado fino foi testado por Siddique, Singh, G. e Singh, 

M. (2018), resultando em desempenho de resistência a compressão do concreto 

26% superior quando comparado ao corpo de prova de controle confeccionado sem 

a adição do subproduto. Anteriormente, Bhardwaj e Kumar (2017) já haviam 

agrupado resultados muito positivos na literatura sobre o desenvolvimento de 

propriedades de resistência e durabilidade superiores no concreto com a 

substituição do agregado fino por AF, incluindo a possibilidade de aplicação 

estrutural. Por outro lado, Prabhu et al. (2015), indicaram que embora os resultados 

de resistência do concreto sejam superiores, há necessidade de estudos mais 

aprofundados quanto à demanda de água e a trabalhabilidade do material quando 

fresco, bem como a influência de traços de enxofre na formação de sulfatos com 

comprometimento do tempo de pega, contração linear e comprometimento da 

integridade do concreto.

Cardoso et al. (2018), Torres, Bartlett e Pilgrim (2017) avaliaram igualmente 

a substituição do agregado fino no concreto, mas pela ESC, constatando alterações 

não significativas nas propriedades de resistência e durabilidade do material. 

Entretanto, o uso da ESC requer beneficiamento prévio através de operações de 

britagem, remoção de frações metálicas e redução granulométrica. Ao contrário do 

observado por Prabhu et al. (2015) no uso da AF, a ESC reduziu a demanda de 

água do concreto fresco, assegurando melhores características de trabalhabilidade 

(CARDOSO et al. 2018). Assim, poderia ser investigada a incorporação de misturas 

de AF e ESC com o objetivo de se obter resultados superiores combinados, tanto 

em resistência e durabilidade, como na trabalhabilidade do concreto.

De fato, há muitos trabalhos bem-sucedidos reforçando o desempenho 

técnico e investigando parâmetros de segurança da incorporação de AF e ESC no 

concreto e na argamassa. Isso permite a extrapolação na condução de testes de 

aplicação em escala real embasados cientificamente e, eventualmente, a revisão de 

normas técnicas da construção civil, permitindo a adoção desses subprodutos como 

matérias-primas em um futuro próximo. Já a abordagem na rota de obtenção de 

cerâmicas a partir de AF e ESC é incipiente, sendo necessária expansão do portfólio 

de trabalhos combinando outros resíduos com propriedades plastificantes e 

permitindo a comparação e identificação de eventuais padrões replicáveis em escala 

industrial.



2.5.3 Aplicação dos resíduos de fundição em cerâmicas

A revisão bibliográfica focada na aplicação de AF e ESC na construção civil 

abordou os trabalhos relacionados na TABELA 9, dos quais três (A’, B’ e F’) 

(TABELA 11) investigam o uso desses subprodutos na composição de cerâmicas. 

Alonso-Santurde et al. (2012) verificaram a influência da adição de AF na argila para 

fabricação de cerâmicas, constatando a dificuldade de conformação e sinterização 

do material rico em estruturas cristalinas de quartzo. Observaram igualmente o 

decréscimo nas resistências obtidas após queima de 850 a 1050°C e maior 

contração linear do material com o aumento da adição de AF. Como conclusão 

indicam que a incorporação de AF em cerâmicas é viável até 20% em massa sem 

prejuízos significativos na qualidade dos produtos.

TABELA 11 -  MÉTODOS DE CONFECÇÃO DE CERÂMICAS COM RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO: 
REVISÃO DA LITERATURA

Referência MP Dimensões 
CP (mm)

Aquec.
(°C/min)

Temperatura 
de queima (°C)

Tempo
queima

(h)

A' MYMRIN et al. 
2016a

AF-Fe, lodo de ETA, 
resíduos de vidro e 
sais de neutralização 
ácida

60x  2 0 x  10 -
900 / 950 / 

1 0 0 0 /1 0 5 0 / 
1100

6

B' MYMRIN et al. 
2014

AF-Fe, pó 
metalúrgico com 
metais pesados, 
vidro galvânico e sais 
de neutralização 
ácida

60x  2 0 x  10 -
950 / 980 / 

1 0 0 0 /1 0 1 0 / 
1020/1030

1 / 3 / 6

F'
ALONSO- 
SANTURDE 
et al. 2012

AF-Fe e argila 150x 30 x 
15 2,00 850 / 950 / 

1050 3,5

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Resumo da revisão da literatura abordando os materiais e métodos para obtenção de 
cerâmicas com resíduos de fundição.

Abordando o uso exclusivo de resíduos, Mymrin et al. (2016a) testaram a 

combinação de AF com resíduos de vidro, sais de neutralização ácida de galvânica 

e lodo de ETA, produzindo cerâmicas vermelhas em conformidade com as 

especificações do produto e promovendo a imobilização de metais provenientes 

tanto da AF como dos sais galvânicos. Da mesma forma, Mymrin et al. (2014) 

desenvolveram cerâmicas viáveis a partir da AF, pó de exaustão metalúrgico com



teores elevados de metais pesados, sais e microesferas de vidro resultantes dos 

processos de galvanização. Nesse trabalho foi igualmente observada a imobilização 

de metais pesados em testes de solubilização e lixiviação, corroborando para a 

conclusão de que a tecnologia em cerâmicas é segura e capaz de absorver 

quantidades importantes de AF em combinação com outros resíduos industriais e 

propriedades complementares.

A TABELA 11 relaciona resumidamente os três trabalhos sobre cerâmicas 

com suas respectivas matérias-primas e métodos. De forma geral os métodos de 

caracterização das matérias-primas e de obtenção das cerâmicas são semelhantes 

aos relatados nas publicações de aplicação do lodo de ETA, relacionados 

anteriormente na TABELA 7. Na realidade, independente das matérias-primas 

usadas, os métodos de obtenção das cerâmicas e os ensaios conduzidos são 

frequentemente os mesmos.

TABELA 12 -  CERÂMICAS COM RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO DE MELHOR DESEMPENHO POR 
AUTOR

Referência 1RF
(%)

T
(°C)

Resist.
Comp.
(MPa)

Resist.
Flexão
(MPa)

Abs.
água
(%)

Contração 
linear (%)

Dens.
(g/cm3)

P.F.
(%)

Poros.
(%)

A' MYMRIN et 
al. 2016a 15 1050 - 18,40 9,20 7,10 - - -

B' MYMRIN et 
al. 2014 20 1010 - 14,00 8,00 6,00 - - -

ALONSO-
F' SANTURDE 

eta l. 2012
20 1050 13,58 5,71 5,16 2,00

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Parâmetros de qualidade da cerâmica destaque obtida a partir de resíduos de fundição em 
cada um dos trabalhos.
1RF: fração de resíduos de fundição na composição.

A TABELA 12 relaciona os resultados dos ensaios dos CP destacados por 

cada autor nos seus respectivos trabalhos. Constata-se que resultados positivos 

para resistência à flexão, absorção de água e contração linear são obtidos com o 

uso da AF em até 20% em massa e temperaturas acima de 1000°C, relativamente 

altas se comparadas àquelas usualmente empregadas na obtenção de cerâmicas 

vermelhas (MYMRIN et al. 2016a; MYMRIN et al. 2014; ALONSO-SANTURDE et al. 

2012). Contrastando aos resultados dos ensaios de cerâmicas obtidas a partir do 

lodo de ETA relacionados na TABELA 8, nota-se que resistências à flexão



significativamente maiores foram obtidas com incorporação de até 65% de LTA e 

temperaturas de 850 e 950°C. Com efeito, a plasticidade, reduzida granulometria e 

maior distribuição de espécies na constituição do lodo favorecem a conformação, a 

formação de fase líquida e a sinterização em temperaturas mais baixas se 

comparadas às características da AF. Por outro lado, o elevado teor de P.F. 

presente no lodo de ETA resulta em maior porosidade e elevada absorção de água 

(MYMRIN et al. 2017b; AHMAD, T.; AHMAD, K.; ALAM, 2016b; WOLFF et al., 2015).

Isto posto, identifica-se a lacuna no desenvolvimento de cerâmicas com 

aplicação de subprodutos da fundição, destacando como desafio tecnológico as 

características desfavoráveis deste para conformação e sinterização. Como hipótese 

de contorno, pode ser investigada a combinação de propriedades suplementares 

presentes em materiais com propriedades plastificantes, que favoreçam o 

desenvolvimento da fase líquida como o caso do lodo de ETA; e rejeitando soluções 

mais triviais e impactantes pela incorporação na argila tradicional. Em contrapartida, 

a adição de subprodutos de fundição ao lodo de ETA pode atenuar perdas na 

resistência, contração linear, deformação, porosidade e absorção de água, 

frequentemente relatadas devido ao elevado teor de P.F. presente no LTA.

Assim, a possível combinação das propriedades do LTA, AF e ESC em 

cerâmicas viáveis em um contexto local pode ser entendida como uma nova 

iniciativa de tecnologia circular e um reforço ao portfólio de opções tecnológicas 

disponível à sociedade. Em uma abordagem estratégica, contribui de forma tangível 

com o fechamento dos ciclos dos materiais, atuando localmente na construção de 

um ecossistema industrial simbiótico, entrega de um projeto da economia circular, 

inserida em um programa de desenvolvimento sustentável, orientado por uma visão 

global de sustentabilidade.

Inicialmente, de forma mais ampla, a revisão da literatura demonstra a 

necessidade da cooperação entre todos os ramos da ciência, especialmente na 

tecnologia e nas sociais aplicadas, para se empreender mudanças efetivas na forma 

como a humanidade se relaciona com a natureza. Com efeito, o desenvolvimento, 

orientado ao fechamento dos ciclos de energia e material, busca entregar soluções 

práticas para integrar a sociedade como parte em equilíbrio junto aos demais 

sistemas na biosfera. Permite conceber portfólios de pesquisas e projetos de curto a 

longo prazo com benefícios ambientais imediatos, através de soluções já dominadas



para desafios presentes, e na inovação, para problemas ainda não solucionados e 

suportar resposta às futuras questões.

Por fim, a revisão converge na abordagem das soluções de engenharia, 

constatando o grande potencial de absorção de resíduos na construção civil. Mais 

especificamente, reúne importante quantidade de trabalhos bem sucedidos na 

substituição parcial ou integral da argila por lodo de ETA na obtenção de cerâmicas. 

E, paralelamente, explora o uso de resíduos de fundição na incorporação ao 

concreto e blocos cimentícios, identificando oportunidades de combinação das 

propriedades desses dois tipos de resíduos e a dispensa completa do uso de 

recursos naturais virgens na obtenção de cerâmicas. Outrossim, aponta os desafios 

quanto à necessidade de uma abordagem local, devido à diversidade de 

características dos materiais segundo a origem, o que implica na dificuldade de 

replicabilidade e de métodos de beneficiamento dos resíduos em matérias-primas.



3 MATERIAIS E MÉTODOS

Constatada a problemática do lodo de estação de tratamento de água e dos 

resíduos da indústria metalúrgica de fundição, bem como a relevância de aplicação 

na construção civil, foi proposto o desenvolvimento de cerâmicas no contexto local, 

através do projeto delimitado na FIGURA 10, com objetivo de introduzir uma nova 

opção tecnológica para esses materiais e a visão de contribuir com a construção de 

um ecossistema industrial.

Os trabalhos científicos contemporâneos, citados anteriormente na revisão 

da literatura, corroboram com a opção tecnológica de substituição parcial ou integral 

da argila por lodo de estação de tratamento de água na composição de cerâmicas. 

Contudo, há preocupação em relação à qualidade dos produtos desenvolvidos 

devido aos elevados teores de perda ao fogo e matéria orgânica, o que pode ser 

eventualmente atenuado pela incorporação de resíduos industriais essencialmente 

minerais, como é o caso dos resíduos de fundição.

Fornecimento
Resíduos

*
Entrega

Cerâmicas

FIGURA 10 -  ESCOPO E FLUXOGRAMA GERAL DA PESQUISA 

FONTE: O autor (2019).

3.1 FLUXOGRAMA DE TRABALHO

Conforme representado pelo fluxograma da dissertação na FIGURA 10, o 

escopo foi delimitado na entrada pelo fornecimento dos resíduos e na saída pela 

entrega de novos produtos cerâmicos. O fornecimento dos resíduos compreendeu a



concessão dos materiais de acordo com os padrões e regras internas das fundições 

e da concessionária de abastecimento de água. Procurou-se igualmente obter 

autorização de acesso à maior quantidade de dados de entrada disponível. Já na 

outra extremidade, a entrega das cerâmicas consistiu na identificação e discussão 

dos resultados obtidos para os corpos de prova tecnicamente viáveis, observando- 

se de forma geral o atendimento às normas técnicas aplicadas a este tipo de produto 

e à legislação vigente sobre resíduos sólidos.

O cumprimento dessa entrega final ocorreu mediante a execução das quatro 

etapas sequenciais e suas respectivas entregas parciais, declaradas como escopo 

da dissertação. Cada etapa específica foi delimitada pelos seus respectivos 

materiais, métodos e resultados, suportou os eventos de tomada de decisão sobre o 

avanço da pesquisa, e estão consolidadas sob a forma de um trabalho único nessa 

dissertação. Acompanhando pela FIGURA 10, iniciou-se pela caracterização dos 

resíduos fornecidos (1) cuja saída correspondeu à verificação da viabilidade técnica 

de aplicação, à definição de hipóteses de beneficiamento e às composições para 

ensaio com corpos de prova. A segunda etapa compreendeu os ensaios de 

operações unitárias de beneficiamento (2), obtendo como resultado matérias-primas 

suficientemente preparadas para desenvolvimento das cerâmicas. No processo de 

transformação (3) foram seguidos métodos de obtenção das cerâmicas a partir das 

matérias-primas beneficiadas e das composições preestabelecidas após 

caracterização (1). Ao final do fluxo, os produtos foram submetidos aos ensaios de 

corpos de prova (4) e os resultados comparados aos requisitos regulatórios e aos 

trabalhos semelhantes previamente revisados, indicando ou não a sua viabilidade 

técnica.

3.2 RESÍDUOS

A revisão das publicações científicas contemporâneas e a apreciação inicial 

do conjunto de resíduos obtidos permitiram, em um primeiro momento, comparar e 

descrever de forma geral os materiais e, assim, apoiar a tomada de decisão para 

avanço às etapas mais complexas e dispendiosas de caracterização e 

beneficiamento. Os materiais descritos nessa seção foram concedidos sob a 

condição de confidencialidade de origem e, portanto, as indicações de localização e 

identidade de terceiras partes são intencionalmente genéricas ou imprecisas,



mantendo-se o foco no aspecto geral para apresentação e avaliação preliminar do 

potencial de aplicação.

3.2.1 Lodode ETA

O lodo de estação de tratamento de água (LTA) empregado na pesquisa foi 

coletado e fornecido pela concessionária de abastecimento, no dia 12 de junho de 

2018, em uma única amostra contendo cerca de 35,0 kg. O material consiste do 

efluente do desaguamento do lodo dos tanques de flotação e da água de lavagem 

dos filtros proveniente de uma ETA localizada na região metropolitana de Curitiba 

(RMC), no Paraná, região sul do Brasil.

Essa ETA realiza o processo de coagulação e floculação através da adição 

do sulfato de alumínio e a separação dos flocos pelas operações de flotação e 

filtragem. O lodo sobrenadante nos tanques de flotação é removido continuamente, 

ao qual é incorporada a água de lavagem dos filtros a cada ciclo de limpeza. Então, 

o material removido do processo da ETA passa pela equalização e desaguamento 

com a adição de policloreto de alumínio e centrifugação, com o objetivo de aumentar 

a concentração de sólidos. Ao final do tratamento do rejeito, água livre efluente é 

reciclada na própria ETA e são produzidas cerca de 1500 toneladas por mês de LTA 

destinadas em aterro sanitário.

LTA

FIGURA 11 -  AMOSTRA DE LTA 

FONTE: O autor (2019).



A FIGURA 11 apresenta a fotografia de uma amostra do LTA fornecido pela 

concessionária de abastecimento. Ao primeiro contato, o LTA possuía aspecto 

pastoso e aderente, semelhante à graxa lubrificante de uso industrial, de difícil 

manipulação e com fração de água livre não visualmente perceptível. Possuía 

coloração marrom escura e odor moderadamente desagradável, característico de 

sedimento fluvial composto por matéria orgânica em decomposição. O material foi 

acondicionado em três baldes lacrados de polipropileno (PP) com capacidade de 18 

litros e armazenado em ambiente externo, protegido de intempéries e da exposição 

à radiação solar.

3.2.2 Resíduos de fundição

Os resíduos de fundição, que juntamente com o LTA completam o conjunto 

de resíduo objeto de estudo, foram fornecidos por indústrias metalúrgicas da RMC e 

de Ponta Grossa, inseridas em um raio de 100 km, no estado do Paraná. Foram 

obtidos quatro subprodutos de fundição: areia quimicamente ligada por aglutinantes 

de silicato de fundição de alumínio (AF-AI); areia verde (AVF-Fe); areia 

quimicamente ligada por resinas fenólicas (ARF-Fe); e escória de forno de fundição 

(ESC-Fe). Com exceção do primeiro resíduo citado, os três últimos foram 

provenientes de fundição de ferro. Como no caso do LTA, esses materiais foram 

coletados e fornecidos pelas próprias indústrias em amostras únicas.

No dia 8 de junho de 2018 foram fornecidos cerca de 16,5 kg de AF-AI, 

provenientes do desmanche de moldes de uma fundição de alumínio. Essa fundição 

em questão não conta com uma unidade para reuso do material, tendo sido gerada 

uma média mensal de 38,47 toneladas entre janeiro e maio de 2018. O principal 

destino é o coprocessamento na indústria do cimento, agregando custos de 

destinação e recepção do resíduo.

Já no dia 4 de julho de 2018, foram disponibilizadas as outras três amostras 

de resíduos de fundição de ferro, compreendendo cerca de 19,0 kg da AVF-Fe, 14,4 

kg de ARF-Fe e 11,3 kg de ESC-Fe. As duas areias de fundição de ferro (AF-Fe) 

passam por ciclos de reuso observando-se os limites das propriedades metalúrgicas, 

contudo não há unidade de regeneração para aumento dessa taxa de reciclo. Assim, 

quando os limites são superados, a AF-Fe é descartada e areia nova é introduzida 

ao processo de confecção dos moldes. A produção média mensal em 2018 foi da



ordem de 681,80 toneladas de AVF-Fe e 461,20 toneladas de ARF-Fe. Já a geração 

de ESC-Fe é comparativamente menor, tendo alcançado uma média de 68,00 

toneladas por mês no mesmo período. Como não há reuso da ESC-Fe dentro do 

processo de fundição, com volume de geração relativamente reduzido e grande 

variabilidade das suas características, ela é solidificada, resfriada e destinada 

juntamente com a AF-Fe em aterro industrial.

FIGURA 12 -  AMOSTRAS BRUTAS DE AF-AL, AVF-FE, ARF-FE E ESC-FE

FONTE: O autor (2019).

Aparentemente, a AF-AI era um material seco constituído de partículas de 

areia de granulometria fina e uniforme com grandes porções aglomeradas. Possuía



coloração clara, como esperada de uma areia de quartzo comum, e era inodora. 

Além disso, eram visíveis fragmentos de alumínio metálico não recuperados após a 

operação de desmolde e rebarbação. A AVF-Fe era igualmente um material seco de 

granulometria fina, mas claramente mais uniforme, sem a presença de porções de 

ferro metálico ou de aglomerados da própria areia. Ao contrário da AF-AI, era um 

material de cor negra, mas igualmente inodoro. A ARF-Fe diferenciava-se 

visualmente por um padrão de cor mesclado composto por grãos variando entre 

tonalidades claras e escuras, porém o aspecto que se destacava era o odor 

característico do fenol presente na resina que a constitui. A ESC-Fe, por sua vez, 

era visivelmente distinta dos demais materiais. Claramente apresentava 

granulometria muito variável, separação de fases entre os óxidos e inclusões de 

ferro metálico.

A FIGURA 12 reúne fotografias das amostras dos subprodutos de fundição 

no estado bruto conforme fornecidos pela indústria. Da mesma forma que o LTA, as 

quatro amostras forma acondicionadas separadamente em baldes lacrados de PP 

com capacidade de 18 litros e armazenadas em ambiente externo, protegidas de 

intempéries e da exposição à radiação solar.

TABELA 13 -  TEORES DE METAIS NO EXTRATO SOLUBILIZADO DAS AFS

Parâmetros AF-AI AVF-Fe ARF-Fe NBR 10.004 
ABNT (2004a)

Al - 4,2 0,28 0,2
As - < 0,01 < 0,01 0,01
Ba 0,811 < 0,50 < 0,50 0,7
Cd < 0,001 < 0,005 < 0,005 0,005
Pb < 0,010 < 0,01 < 0,01 0,01
Cu 0,044 - < 0,05 2
Cr < 0,010 < 0,05 < 0,05 0,05
Fe 0,151 10,6 0,06 0,3
Mn < 0,010 0,18 < 0,05 0,1
Hg < 0,0002 < 0,001 < 0,001 0,0002
Na 205,6 800 21 200
Zn < 0,010 < 0,05 < 0,05 5

FONTE: Adaptado dos laudos confidenciais fornecidos pelas empresas de fundição (2018).

NOTA: Análises executas por terceiros conforme NBR 10.006 (ABNT, 2004c), externo ao contexto da 
pesquisa e com origem confidencial dos dados.

Com exceção da ESC-Fe, as fundições forneceram, sob a condição de 

confidencialidade de origem, análises recentes com as concentrações de alguns 

metais no solubilizado (TABELA 13) e lixiviado (TABELA 14) para as três AFs, 

comparando-as aos limites estabelecidos pela NBR 10.004 (ABNT, 2004a).



TABELA 14 -  TEORES DE METAIS NO EXTRATO LIXIVIADO DAS AFS

Parâmetro AF-AI AVF-Fe ARF-Fe NBR 10.004 
ABNT (2004a)

As < 0,010 < 0,10 < 0,10 1
Ba 5,76 <1,0 <1,0 70
Cd < 0,001 < 0,10 < 0,10 0,5
Pb < 0,010 < 0,10 < 0,10 1
Cr < 0,010 < 0,10 < 0,10 5
Hg < 0,010 < 0,01 < 0,01 0,1

FONTE: Adaptado dos laudos confidenciais fornecidos pelas empresas de fundição (2018).

NOTA: Análises executas por terceiros conforme NBR 10.005 (ABNT, 2004b), externo ao contexto da 
pesquisa e com origem confidencial dos dados.

Os dados de concentração de metais no solubilizado e lixiviado, 

relacionados na TABELA 13 e TABELA 14, são resultados de análises conduzidas 

pelas próprias fundições a partir de coletas pontuais distintas àquelas fornecidas 

como amostra para a pesquisa. Portanto, não podem ser consideradas 

representativas como caracterização das AFs, mas sim como referência para 

reconhecimento preliminar dos materiais, suportando a formulação de hipóteses e a 

consideração de métodos para posterior caracterização de fato.

Isto posto, identifica-se na TABELA 13 alguns desvios nos teores de Al, Ba, 

Fe, Mn e Na no extrato solubilizado das AFs, porém os metais pesados estão com 

concentrações abaixo dos limites exigidos. Já no extrato lixiviado indicado na 

TABELA 14 não são observados quaisquer desvios em relação à NBR 10.004 

(ABNT, 2004a). Assim, considerando-se a premissa supracitada, sugere-se que as 

AFs fornecidas não se enquadrariam como resíduos perigosos.

Além da relevância e das perspectivas positivas transmitidas pela literatura, 

especialmente por trabalhos como de Alonso-Santurde et al. (2012), Carneiro e 

Andreoli (2013), Mymrin et al. (2016a) e Ahmad, T., Ahmad, K. e Alam (2016b), os 

resíduos fornecidos apresentaram no primeiro contato aspectos favoráveis ao 

desenvolvimento de cerâmicas. Entretanto, somente a sequência dos ensaios de 

caracterização físico-química e mineral foram determinantes para verificação desta 

hipótese, estabelecimento do conjunto de resíduos objeto deste estudo e posterior 

beneficiamento nas matérias-primas (MP).



Ensaios preliminares de caracterização dos resíduos foram conduzidos com 

o propósito de investigar a aplicabilidade como matéria-prima (MP) no 

desenvolvimento de cerâmicas, definir sequência de operações unitárias 

necessárias para beneficiamento e formular a hipótese de composições com 

resíduos para confecção dos corpos de prova. Na FIGURA 13 apresenta-se o 

desdobramento da caracterização dos resíduos ao escopo mínimo de ensaios para 

atendimento desses objetivos, incluindo a determinação da umidade, a análise 

granulométrica e a varredura química semiquantitativa.

Resíduos

1.1. Umidade, --^ 1.2. Definição
Granul. e FRX Matérias-Primas
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FIGURA 13 -  FLUXOGRAMA DE CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS

FONTE: O autor (2019).

3.3.1 Determinação do teor de umidade

Os ensaios para determinação do teor de umidade dos resíduos foram 

conduzidos no Laboratório de Cerâmica, vinculado ao Departamento de Engenharia 

Química, da Universidade Federal do Paraná (DEQ/UFPR). Além de terem sido 

aplicados na caracterização dos resíduos, os mesmos métodos e recursos descritos 

nessa seção foram usados na determinação de teores de umidade verificados 

posteriormente.

Dentre os principais recursos disponíveis e utilizados nesses ensaios estão 

incluídos:



a) Balança 1: marca Marte, modelo AS5500C, INMETRO 203649760, 

capacidade de 0,01 -  5000,00 g e precisão de 0,01 g (2 casas decimais);

b) Estufa: marca Biomatic, sem etiqueta de identificação;

c) Vidraria: placas de Petri de tamanhos diversos;

d) Outros: baldes de PP, caixas plásticas e cápsulas de cerâmica.

Inicialmente as amostras de resíduos foram homogeneizadas manualmente 

com auxílio de pás e espátulas de plástico ou de aço inoxidável dentro de baldes, 

caixas plásticas e cápsulas de cerâmica. Os ensaios foram executados em triplicatas 

através de coletas aleatórias da massa homogeneizada colocadas separadamente 

em placas de Petri previamente identificadas, limpas, secas e pesadas na balança 1. 

Em seguida, as placas de Petri contendo o material úmido foram novamente 

pesadas na balança 1 e colocadas para secagem na estufa Biomatic por 12 horas a 

100°C. A diferença de massa entre a placa de Petri com material úmido e a inicial 

vazia é definida como massa úmidaM„.

Após período de 12 horas de secagem na estufa, as placas de Petri 

contendo material seco foram retiradas e resfriadas sobre placa de cerâmica limpa e 

seca até temperatura ambiente, atingida em cerca de dez minutos. Após nova 

pesagem na balança 1, o material foi descartado e a diferença de massa entre a 

placa de Petri com material seco e a inicial vazia é definida como massa seca Ms. O 

teor de umidade h do material contido em cada placa de Petri é determinado pela 

equação (3.1).

O teor de umidade h de cada resíduo consiste na média aritmética do teor 

de umidade h, das suas respectivas triplicatas e o resultado é expresso em 

percentual de massa. Esse parâmetro foi determinante para se identificar a 

necessidade e o grau de dificuldade de operações de secagem, pois a variação do 

teor de umidade no tempo permite avaliar o desempenho e comparar diferentes 

tipos de secagem. Além disso, foi o fator importante para o cálculo da quantidade de 

material necessário para desenvolvimento das cerâmicas, conferindo segurança da 

quantidade de amostra para completo desenvolvimento da pesquisa.



3.3.2 Análise granulométrica

A análise granulométrica dos resíduos foi igualmente executada no 

Laboratório de Cerâmicas do DEQ/UFPR. A exemplo dos ensaios de determinação 

do teor de umidade, os métodos e recursos descritos nessa seção foram igualmente 

usados em análises granulométricas posteriores à caracterização das matérias- 

primas, sobretudo nos ensaios de moagem.

Os principais equipamentos e recursos disponíveis e utilizados foram:

g) Balança 1: marca Marte, modelo AS5500C, INMETRO 203649760, 

capacidade de 0,01 -  5000,00 g e precisão de 0,01 g (2 casas decimais);

h) Agitador de peneiras: marca Bertel, modelo Maq 349, serial 8706 do tipo 

eletromagnético;

i) Conjunto de peneiras: cinco peneiras granulométricas, tampa e fundo 

marca Bertel, aberturas de 1,19, 0,71, 0,60, 0,42 e 0,30 mm;

j) Peneira granulométrica: marca Fobras, abertura de 0,25 mm;

k) Outros: recipientes de plástico, espátula de aço inoxidável e pincel.

Os ensaios de granulometria foram executados em triplicatas para cada 

resíduo a partir de aproximadamente 200 g de material previamente seco, 

homogeneizado e pesado na balança 1. As peneiras e fundo limpos foram 

igualmente pesados para posterior cálculo da massa do material retido. Como o 

agitador de peneiras comporta conjunto de seis peneiras e o fundo, os ensaios 

foram executados em apenas uma única etapa, dispensando a necessidade de uma 

sequência de peneiramento do material retido no fundo e, assim, prevenindo o risco 

de perdas durante a operação.

O conjunto de peneiras foi montado de baixo para cima a partir do fundo na 

sequência de abertura de 0,25, 0,30, 0,42, 0,60, 0,71 e 1,19 mm. O material a ser 

analisado foi carregado sobre a peneira de 1,19 mm, a tampa colocada e o conjunto 

fixado sobre o agitador de peneiras. Em seguida a intensidade de agitação foi 

regulada no nível máximo (nível 10) e o equipamento imediatamente ligado com o 

acionamento do ajuste do temporizador para dez minutos de peneiramento.

Após os dez minutos, com o desligamento automático do agitador, o 

conjunto de peneiras foi retirado e cada peneira pesada separadamente na balança 

1. O material não era descarregado no primeiro momento e a operação de



peneiramento sobre o agitador era repetido até estabilização da massa retida. De 

fato foi verificada estabilização da massa distribuída já no segundo ciclo de 

peneiramento para todos os ensaios executados. Ao final da análise, com a 

estabilização das massas, a diferença entre a massa da peneira com material retido 

e a sua respectiva massa inicial é definida como massa retida Mr na peneira i, 

correspondente à triplicatay (Mry). Antes do início de um novo ensaio o material era 

descarregado, descartado e cada peneira passada por um processo de limpeza a 

seco com auxílio do pincel até convergir à massa vazia inicial, checada novamente 

na balança 1.

Para cada resíduo analisado, a massa retida em uma determina malha i é 

determinada pela média aritmética das suas respectivas triplicatas ( Ma:). Os

resultados da análise granulométrica são expressos em percentual em massa do 

passante acumulado em cada peneira em relação à massa total empregada no 

ensaio. Além disso, os resultados são usualmente apresentados em curva 

granulométrica relacionando o percentual passante acumulado em função da 

abertura da malha em milímetros.

A curva granulométrica permite verificar a necessidade de adequação 

granulométrica do resíduo através de operações unitárias de britagem, moagem e 

classificação antes da introdução ao processo de obtenção das cerâmicas. Além 

disso, a evolução da curva granulométrica no tempo possibilita determinar o 

desempenho de uma operação de moagem e determinar a faixa de maior eficiência 

dos equipamentos.

3.3.3 Análise química semiquantitativa

A análise química semiquantitativa por fluorescência de raios X (FRX) foi 

realizada pelo Laboratório de Análises de Minerais e Rochas do Departamento de 

Geologia da Universidade Federal do Paraná (LAMIR/UFPR), através da técnica de 

pastilha prensada, cumprindo os procedimentos operacionais, de leitura e 

interpretação de dados estabelecidos pelo fabricante dos seguintes equipamento e 

software de interpretação de dados:

a) Espectrômetro de fluorescência de raios-X (FRX), marca PANalytical, 

modelo Axios Max, tubo de raios-X de Rh;



b) Software para interpretação SuperQ 5.3.

As amostras fornecidas ao LAMIR/UFPR para execução das análises 

continham aproximadamente 30 g de material seco e granulometria igual e inferior a 

2,38 mm. Os resíduos foram preparados no Laboratório de Cerâmica do DEQ/UFPR 

através da secagem, moagem e homogeneização conforme necessidade específica 

de preparação indicada previamente através dos ensaios de determinação do teor 

de umidade e da granulometria. As amostras foram obtidas através do quarteamento 

a partir de porções de aproximadamente 500 g, separadas na mesma ocasião da 

homogeneização dos materiais enquanto estes eram preparados para os ensaios de 

granulometria.

De posse do LAMIR/UFPR, as amostras passaram pela moagem em moinho 

de discos e confecção de pastilhas prensadas com 7,0 g da amostra e 1,4 g de cera 

orgânica. Em seguida, essas pastilhas foram submetidas à leitura no espectrômetro 

de FRX e os dados tratados pelo software de interpretação SuperQ 5.3, que 

retornou dados de varredura química semiquantitativa em termos de percentuais da 

composição mássica normalizados em 100%. Foram igualmente conduzidos os 

ensaios de perda ao fogo (P.F.) através da calcinação do material a 1000°C durante 

duas horas.

A análise semiquantitativa admite variações da ordem de ± 10% nas 

concentrações, assim como falsas indicações positivas ou negativas de elementos 

traços. Juntamente com o resultado de P.F., ela foi de grande valia para rápido 

reconhecimento dos componentes e suas respectivas proporções no resíduo, 

possibilitando a comparação com pesquisas contemporâneas semelhantes e 

confirmar ou rejeitar hipóteses de aplicação no desenvolvimento das cerâmicas. 

Outrossim, suportou a elaboração de hipóteses de formulações favoráveis para 

confecção dos corpos de prova segundo às combinações dos componentes e 

respectivas proporções presentes em cada resíduo.

3.4 OPERAÇÕES UNITÁRIAS DE BENEFICIAMENTO

A caracterização dos materiais permitiu definir métodos de beneficiamento 

em escala laboratorial para adequação mínima de propriedades antes da introdução



ao processo de obtenção das cerâmicas. Dentre as operações unitárias adotadas 

encontram-se:

a) Secagem com objetivo de se obter máxima isenção de umidade;

b) Britagem para desagregação e redução granulométrica grosseira;

c) Separação magnética e por peneiras para remoção de impurezas na 

forma de partículas metálicas e de madeira;

d) Moagem e classificação granulométrica em 0,25 mm para melhor 

homogeneização das misturas;

e) Mistura e homogeneização dos materiais.

Estas operações unitárias, assim como os ensaios de teor de umidade, 

análise granulométrica e separação de ferro metálico conduzidos para controle, 

foram executados nas instalações e equipamentos do Laboratório de Cerâmica do 

DEQ/UFPR. Enfatiza-se que se procurou executar conjunto mínimo de operações 

preliminares à confecção das cerâmicas em laboratório, pois trabalho e energia 

empregados na preparação do material são fortemente indesejados dado o objetivo 

central de viabilizar a aplicação competitiva como matérias-primas.

3.4.1 Beneficiamento do LTA

A caracterização dos resíduos confirmou e quantificou o elevado teor de 

umidade do LTA e também identificou a formação de torrões sólidos de variada 

granulometria e resistência para o material já seco. Assim, o beneficiamento foi 

estabelecido em duas etapas, compreendendo operações de secagem e moagem. A 

FIGURA 14 apresenta a sequência realizada especificamente para o LTA como 

desdobramento da etapa de beneficiamento de todos os resíduos, item geral 

presente no fluxograma da pesquisa na FIGURA 10. Inicialmente, o LTA 

centrifugado, conforme recebido da concessionária de abastecimento e denominado 

LTA bruto na FIGURA 14, passou pela pré-secagem natural ao ambiente seguida da 

secagem em forno no laboratório a 100°C. Então, o material isento de umidade foi 

submetido à moagem em um moinho de bola e classificação em 0,25 mm. Assim, 

outrora classificado resíduo, o LTA passou à condição de matéria-prima beneficiada 

e reservada para alimentação ao processo de obtenção das cerâmicas.
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FIGURA 14 -  FLUXOGRAMA DE BENEFICIAMENTO DO LTA 

FONTE: O autor (2019).

NOTA: LTA bruto corresponde ao material centrifugado no seu estado original como fornecido pela 
concessionária de abastecimento.

3.4.1.1 Operações de secagem do LTA

Acompanhando a sequência do fluxograma da FIGURA 14, o LTA 

caracterizado foi primeiramente submetido à pré-secagem natural, executada 

através do espalhamento e revolvimento do material exposto à temperatura 

ambiente, durante três dias, ao abrigo das intempéries e protegido de possível 

contaminação. Essa operação foi necessária para melhorar as características de 

manipulação e reduzir previamente o volume, facilitando a operação de secagem 

subsequente em laboratório. A pré-secagem natural foi considerada concluída 

quando o material adquiriu aspecto granular e não aderente.

A secagem final foi realizada em duas etapas de 24 horas a 100°C no forno 

de marca Linn, modelo Elektro Therm KK 260 SO 1060 (FIGURA H.6 no APÊNDICE 

H), número de série FF 060013, instalado sob coifa interligada ao sistema de 

exaustão do laboratório. Para isso o LTA pré-seco foi espalhado em placa de aço 

inoxidável retangular, confeccionada especialmente para uso no forno, e colocado 

para secagem neste já aquecido. A evolução do teor de umidade foi acompanhada 

com análises realizadas em quatro momentos: antes do início, coincidindo com os 

ensaios de determinação do teor de umidade das MPs, no final da pré-secagem



natural, após 24 horas e 48 horas de secagem no forno. A operação de secagem foi 

considerada finalizada com a verificação do teor de umidade próximo ao valor nulo.

3.4.1.2 Operações de moagem do LTA

O LTA seco foi alimentado em bateladas de aproximadamente 1 kg no 

moinho de bolas da marca Tecnal (FIGURA H.1 no APÊNDICE H), constituído de 

um cilindro metálico revestido por alumina com diâmetro útil de 178 mm e altura útil 

de 225 mm (volume de 5599 cm3), carregado com 3005 g de bolas de alumina, com 

diâmetro médio de 20,82 ± 0,23 mm, e 265 g de bolas irregulares, também de 

alumina, com diâmetro médio de 27,48 ± 1,36 mm. O grau de enchimento com essa 

carga de bolas é de 31,11% e o moinho é acionado por um motor elétrico ajustado 

para operação em 60 revoluções por minuto. Para medição das massas da carga de 

bolas e de LTA foi usada uma balança marca Filizola, modelo BP15, número de 

série 55168/99, com certificação do INMETRO 8310769, capacidade de 125 a 

15.000 g e precisão de 5 g, denominada balança 2.

Para determinar o tempo e rendimento de cada batelada, foi conduzido 

ensaio para observação da evolução granulométrica em função do tempo de 

moagem. Mantendo-se a carga do moinho constante, analisou-se a distribuição 

granulométrica nas peneiras de 0,710, 0,600, 0,420, 0,300, 0,250 e 0,177 mm no 

instante inicial e interrompendo-se a moagem nos tempos 5, 15, 30, 60, 90, 120, 180 

e 240 minutos. Os tempos não foram pré-estabelecidos, mas ajustados de acordo 

com a evolução observada durante o ensaio. A análise granulométrica seguiu o 

mesmo método para caracterização dos resíduos, exceto pela realização em única 

amostra de aproximadamente 200 g, obtida pelo quarteamento da carga total do 

moinho, e peneiramento em única etapa com período fixado em dez minutos. O 

propósito dessa simplificação foi obter uma avaliação da distribuição granulométrica 

no tempo perturbando minimamente a operação de moagem com manipulação 

excessiva da carga. Após cada análise granulométrica, a carga de material era 

retornada ao moinho para continuidade do ensaio e conservação da massa de 

moagem.

Os resultados do ensaio de moagem são expressos através da curva de 

moagem, que relaciona a evolução granulométrica do material com o tempo de 

operação do moinho. A menor inclinação da tangente à curva de moagem e a



verificação de um intervalo de distribuição granulométrica menos amplo, conferem o 

avanço e permitem avaliar o tempo em que a operação passa a não ser mais 

eficiente, determinando o tempo final de moagem do material. Como operação 

auxiliar ao final de cada ciclo de moagem, foi incluída a classificação da carga em 

peneira de 0,25 mm, tendo como passante a matéria-prima LTA, e a fração retida o 

reciclo no próprio moinho.

3.4.2 Beneficiamento das AFs

A caracterização das areias de fundição (AFs) possibilitou identificar 

importante semelhança de granulometria, composição química e da isenção de 

umidade entre as três AFs: areia de fundição de alumínio (AF-AI); areia verde (AVF-

Fe); e areia quimicamente ligada por resina fenólica (ARF-Fe). A homogeneidade,

relativa pureza e reduzida granulometria desses materiais exigiu mínima 

necessidade de operações de beneficiamento, conforme fluxograma apresentado na 

FIGURA 15, bem como a oportunidade de simplificação na sua aplicação para 

obtenção das cerâmicas.
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FIGURA 15 -  FLUXOGRAMA DE BENEFICIAMENTO DAS AFS 

FONTE: O autor (2019).

Realizou-se a classificação das AFs em peneira de 0,42 mm para remoção 

de impurezas compostas principalmente por partículas maiores de madeira e de



metais, identificadas visualmente e durante a análise granulométrica. Em seguida, 

dada a significativa semelhança das AFs, adotou-se a premissa de incorporação dos 

três materiais em única matéria-prima denominada AF, obtida através das 

operações de mistura e homogeneização. Definiu-se que as frações de cada areia 

seriam proporcionais ao volume de geração de cada material na sua respectiva 

origem, possibilitando a simplificação das composições com o uso dos três 

materiais.

Assim, a composição da matéria-prima AF foi definida pela equação (3.2), na 

qual Maf é a massa total da AF, MAVF-Fe a massa de AVF-Fe, Marf-fc a massa de 

ARF-Fe e M a f- a i a massa de AF-AI. Os coeficientes referem-se à proporcionalidade 

do volume de geração em que a AVF-Fe corresponde a 57% do volume total de 

geração das três areias, a ARF-Fe a 39% e a AF-AI a 4%.

M af = ^  +0,04 Maf_ai (3.2)

Como resultado destas operações de beneficiamento das areias de fundição 

obteve-se a matéria-prima isenta de impurezas e a redução da complexidade da 

matriz de composições das cerâmicas com uso de apenas uma formula padrão AF.

3.4.3 Beneficiamento da ESC-Fe

A escória de fundição (ESC-Fe) passou previamente por uma operação de 

britagem em moinho de facas para redução das grandes porções heterogêneas, 

remoção de splashes de ferro fundido, classificação em peneira de 2,38 mm e 

homogeneização para viabilizar amostragem representativa e, portanto, execução 

dos ensaios iniciais de caracterização. Além disso, dada a visível presença de partes 

predominantemente metálicas na fração superior a 2,38 mm, desenvolveu-se 

operação de separação magnética com uso de ímã permanente de propriedades 

conhecidas. A separação desta fração antes da moagem contribuiu na verificação do 

percentual original de ferro metálico na amostra de ESC-Fe, o maior aproveitamento 

de material e na obtenção de maior rendimento na operação no moinho de bolas.

Assim como no desenvolvimento da operação de beneficiamento do LTA, foi 

conduzido ensaio de moagem da ESC-Fe para determinação da curva de moagem e



classificação da matéria-prima em peneira de 0,25 mm. Realizou-se igualmente 

ensaios para determinação da fração metálica ao longo do beneficiamento com 

objetivo de avaliar a necessidade de operações intermediárias de separação 

magnética. Por fim, estes ensaios permitiram desenvolver o fluxograma da FIGURA 

16 para transformação da ESC-Fe bruta em matéria-prima preparada para aplicação 

ao processo de obtenção das cerâmicas, gerando como coproduto ferro metálico 

com possível valor agregado.

t
3. Obtenção das 

Cerâmicas

FIGURA 16 -  FLUXOGRAMA DE BENEFICIAMENTO DA ESC-FE 

FONTE: O autor (2019).

3.4.3.1 Operações de britagem da ESC-Fe

A escória formada por grandes porções heterogêneas, com dimensões 

superiores a 20 cm, se fragmentava com relativa facilidade, com exceção das fases 

metálicas incrustadas. Portanto, todo material disponível foi inicialmente submetido a 

uma operação de desagregação manual com uso de martelo sob bancada de aço, o 

que permitiu a separação das grandes partes metálicas e a redução das demais 

fases, que formam de fato a escória, em partes inferiores a 2 cm. Nessa condição a 

ESC-Fe pode ser alimentada ao moinho rotativo de facas (FIGURA H.2 no 

APÊNDICE H) para redução e classificação na peneira de 2,38 mm. As fases



visivelmente constituídas por óxidos, que formam a escória e são de interesse ao 

processo de obtenção das cerâmicas, foram incorporadas aos finos da britagem. Já 

o material retido na peneira era visivelmente composto em grande parte por ferro 

metálico e escória separada de maior granulometria. Além de proporcionar a 

redução prévia da granulometria, as operações de britagem possibilitaram a 

remoção da maior parte do ferro metálico, que poderia representar um importante 

inconveniente às operações de moagem subsequentes e ao processo de obtenção 

das cerâmicas mais a frente.

3.4.3.2 Operações de separação magnética da ESC-Fe

A britagem da ESC-Fe resultou em dois produtos: uma mistura homogênea 

de óxidos da escória e partes metálicas finas de granulometria igual e inferior a 2,38 

mm; e no material de granulometria superior a 2,38 mm, ainda muito heterogêneo e 

aparentemente composto na sua maior parte por ferro metálico incrustado à escória. 

Ambos os materiais foram submetidos a um ensaio de separação magnética 

utilizando os seguintes recursos e equipamentos:

a) Balança 1: marca Marte, modelo AS5500C, INMETRO 203649760, 

capacidade de 0,01 -  5000,00 g e precisão de 0,01 g (2 casas decimais);

b) Disco de ímã de neodímio grau N42 com diâmetro de 40 mm e 

espessura de 5 mm (FIGURA H.3 no APÊNDICE H);

c) Copo Becker de 500 mL;

d) Copo Becker de 100 mL.

A determinação da concentração do ferro metálico na fração superior a 2,38 

mm foi executada com toda a amostra disponível, já compreendendo uma etapa do 

beneficiamento do resíduo. Nesta operação todo material metálico foi separado no 

interior do copo Becker de 500 mL com aplicação do campo magnético do ímã 

diretamente através das paredes do recipiente. A operação foi repetida com toda a 

amostra até que restasse apenas o material não magnético no fundo do recipiente.

Ao final, a fração magnética foi classificada como coproduto ferro metálico, pesada e

removida da sequência de beneficiamento. Já a outra parte, predominantemente 

formada por óxidos da escória, foi pesada e reservada para posterior operação no



moinho de bolas. A concentração de ferro metálico no material foi definida pela 

razão entre a massa do material metálico removido e a massa total da amostra.

O material com granulometria igual e inferior a 2,38 mm, foi submetido ao 

ensaio de separação magnética de forma análoga ao executado para o material 

mais grosso. Contudo, devido à grande quantidade obtida, foi realizada inicialmente 

a separação em dez amostras aleatórias com massa inferior a 40 g em um copo 

Becker de 100 mL. A concentração média de ferro metálico neste material mais fino 

foi definida como a razão entre a massa total de material magnético removido e a 

soma das massas totais das dez amostras.

Ao contrário do material mais grosso, o passante na peneira de 2,38 mm não 

foi submetido à separação magnética antes da operação no moinho de bolas. O 

ensaio preliminar sugeriu que nesta fração ainda havia ESC-Fe ligada ao ferro 

metálico. Portanto, tomou-se a decisão de testar a hipótese de separação dessas 

duas fases diretamente no moinho, e, assim, minimizar possíveis perdas 

operacionais do material com uma separação magnética precoce. Para confirmação, 

um novo ensaio com o ímã foi conduzido com o produto da moagem classificado na 

peneira de 0,25 mm. Os resultados, apresentados mais a frente, demonstraram que 

não somente obteve-se recuperação significativa da escória, mas também foi 

identificada a irrelevância de uma eventual segunda separação magnética. Com 

efeito, a operação no moinho de bolas seguida pela classificação em 0,25 mm já 

foram suficientes para remoção da fração metálica, retida na peneira sem o uso do 

ímã, tornando o fluxograma da FIGURA 16 mais simples.

3.4.3.3 Operações de moagem da ESC-Fe

O ensaio de moagem da escória foi executado com aplicação dos mesmos 

métodos, recursos e equipamentos utilizados no ensaio do LTA. A fração de ESC-Fe 

com granulometria inferior a 2,38 mm foi alimentada em bateladas de 

aproximadamente 1 kg no moinho de bolas da marca Tecnal carregado com a 

mesma carga de bolas. Para medição das massas das bateladas de ESC-Fe foi 

usada igualmente a balança 2 marca Filizola, modelo BP15.

Para determinação da curva de moagem da escória, foi conduzido ensaio 

para observação da evolução granulométrica em função do tempo. Mantendo-se a 

carga do moinho constante, analisou-se a distribuição granulométrica nas peneiras



de 0,710, 0,600, 0,420, 0,300, 0,250 e 0,177 mm no instante inicial e interrompendo- 

se a moagem nos tempos 5, 15, 30, 60, 90, 120, 180 e 240 minutos. Embora os 

tempos coincidam com o ensaio de moagem do LTA, eles não foram pré- 

determinados, mas ajustados de acordo com a evolução observada durante o 

ensaio. As análises granulométricas seguiram o mesmo método e foram aplicados 

os mesmos recursos utilizados no ensaio de moagem do LTA. Após cada análise 

granulométrica, a carga de escória era retornada ao moinho para continuidade do 

ensaio e conservação da massa.

Após determinação do tempo de moagem e conclusão desse ensaio, o 

material foi classificado na peneira de 0,25 mm e as frações passante e retida 

submetidas ao ensaio de separação magnética, no qual verificou-se remoção 

satisfatória do ferro metálico apenas com a sequência de moagem e classificação. 

De fato, o ferro metálico se concentrou na fração superior a 0,25 mm, o qual foi 

removido do fluxo de beneficiamento como um subproduto. Já o material mais fino 

possuía reduzido teor e foi reservado como matéria-prima para posterior aplicação 

no processo de obtenção das cerâmicas.

Assim, o fluxograma de beneficiamento da ESC-Fe (FIGURA 16) foi 

concebido com uma primeira etapa de britagem e classificação em 2,38 mm, 

seguido da separação magnética, somente para os grossos da britagem, antes da 

alimentação no moinho de bolas. Por fim, na descarga da moagem a classificação 

em 0,25 mm, resultou na entrega da ESC-Fe beneficiada e na remoção satisfatória 

do ferro metálico presente nas frações mais finas.

3.5 PROCESSOS DE OBTENÇÃO DAS CERÂMICAS

Tomando como referência o fluxograma do processo usual para produção de 

placas cerâmicas de trabalhos contemporâneos, citados na revisão da literatura, os 

resultados obtidos com a caracterização e o beneficiamento dos resíduos, e os 

requisitos normativos para ensaios com placas cerâmicas, foi estabelecido o 

processo geral da FIGURA 17 para produção dos corpos de prova (CPs) desta 

pesquisa. Além disso, foram estabelecidas 22 composições de cerâmicas variando- 

se o percentual das três matérias-primas beneficiadas: lodo de estação de 

tratamento de água (LTA), areia de fundição (AF) e escória de fundição (ESC-Fe), 

conforme a TABELA 15. As composições foram definidas com base na experiência



de trabalhos semelhantes, com observação à proporção dos principais óxidos: AI2O3 , 

SÍO2 e Fe203, a preocupação com o teor de perda ao fogo (P.F.) e a trabalhabilidade 

do corpo de prova durante a conformação, secagem e manipulação. A título de 

exemplo, um CP com elevada concentração de LTA tende a ser mais fácil de 

conformar e manipular, mas o elevado teor de P.F. presente pode resultar em 

importante perda de propriedades durante a queima. Já um CP rico em AF não tem 

plasticidade para conformação e tende a se desfazer durante a manipulação.

Além da variação em 22 composições e A a V ,  outra variável adotada foi a 

temperatura de queima dos CPs entre 950 e 1250°C, intervalo usual na obtenção de 

cerâmicas conforme verificado na revisão da literatura. Cerâmicas com alto teor de 

sílica na sua forma cristalina tendem a não sinterizar em temperaturas inferiores a 

1000°C e em geral ocorre a fusão completa dos CPs em temperaturas superiores a 

1250°C. Assim, foi realizada a variação de 50°C dentro desse intervalo de 

temperatura de queima, resultando em 154 produtos diferentes. De fato, foi 

priorizada a produção da maior diversidade de cerâmicas, limitadas pela 

disponibilidade de recursos e tempo, o que permitiu a coleta de um número mais 

representativo de observações e testar hipóteses com base empírica.

2. MP Beneficiadas Água
I I
I I
I I
I I,--------------------------------- 1---------------------------------------------------------------- -I------------------------------------------------------------------------------------

▼

4. Ensaios com 
Corpos de Prova

FIGURA 17 -  FLUXOGRAMA DE OBTENÇÃO DAS CERÂMICAS 

FONTE: O autor (2019).



As cerâmicas foram produzidas no Laboratório de Cerâmica do DEQ/UFPR. 

Os métodos e equipamentos estão descritos na sequência do texto, mas de forma 

geral, acompanhando-se pelo fluxograma na FIGURA 17, partiu-se das MPs 

beneficiadas para preparação das 22 composições elencadas na TABELA 15. A 

produção dos CPs iniciou com a adição de água suficiente às composições 

homogeneizadas para conformação de placas de 12 g, prensadas a 200 kgf/cm2. 

Foram produzidos cinco CPs de cada um dos 154 produtos e alguns reservas com a 

massa excedente em cada preparação, totalizando 996 unidades. Em seguida os 

CPs passaram pela operação de secagem no forno a 100°C durante 24 horas e 

introduzidos no processo de queima com taxa de aquecimento de 5°C/min e queima 

no patamar de temperatura definido por duas horas. O resfriamento ocorreu 

naturalmente com o desligamento do forno e, após descarregamento, foi feito o 

controle visual dos produtos e o acondicionamento na estufa para posteriores 

ensaios.

TABELA 1 5 - 2 2  COMPOSIÇÕES DE CERÂMICAS PARA ENSAIOS COM CORPOS DE PROVA

Comp. LTA (%) 1AF (%) ESC-Fe
(%)

Comp. LTA (%) 1AF (%) ESC-Fe
(%)

A 50 50 0 L 55 15 30
B 50 0 50 M 50 20 30
C 35 15 50 N 40 30 30
D 30 20 50 O 30 40 30
E 25 25 50 P 25 45 30
F 20 30 50 Q 65 15 20
G 45 15 40 R 60 20 20
H 40 20 40 S 55 25 20

30 30 40 T 50 30 20
J 20 40 40 U 45 35 20
K 15 45 40 V 40 40 20

FONTE: O autor (2019).

NOTA: 1AF incorpora AVF-Fe, ARF-Fe e AF-AI conforme equação (3.2).

3.5.1 Composição e homogeneização da massa

A composição e homogeneização da massa correspondeu à etapa de 

pesagem proporcional das MPs e a mistura para cada composição. A massa total 

em base seca foi de 530 g para cada composição da TABELA 15, suficiente para a 

confecção de no mínimo 40 CPs com cerca de 12 g, sendo cinco CPs para cada 

uma das sete temperaturas de queima, outros cinco reservas e 50 g de material 

excedente seco para necessidade de possíveis análises futuras. As MPs foram



pesadas em recipientes plásticos, e misturadas e homogeneizadas em sacos de 

polietileno.

Dentre os principais recursos utilizados para execução da composição e 

homogeneização da massa estão:

a) Balança 1: marca Marte, modelo AS5500C, INMETRO 203649760, 

capacidade de 0,01 -  5000,00 g e precisão de 0,01 g (2 casas decimais);

b) Recipientes plásticos para acondicionamento temporário das MPs 

pesadas;

c) Sacos de polietileno para mistura homogeneização;

d) Espátula de aço e pincel para manipulação do material.

As composições eram preparadas previamente, homogeneizadas e 

mantidas acondicionadas nos sacos de polietileno lacrados e identificados até o 

momento do uso para preparação da massa e confecção dos corpos de prova.

3.5.2 Mistura e pesagem da massa

A mistura da massa iniciou com a adição de água suficiente à composição 

homogeneizada para conformação dos CPs por prensagem. A quantidade de água 

variou com a composição e as condições do ambiente, e foi determinada pela adição 

gradual durante a mistura até se obter liga da massa com o menor teor de umidade, 

fato perceptível ao tato e à pressão aplicada manualmente. A mistura, com aspecto 

de um pó umedecido, se liga e mantém a sua forma ao ser pressionada com as 

mãos. Contudo, não deve ser adicionada água em excesso, que pode ser liberada 

na operação da prensa ou resultar na fluidificação e perda da mistura. Ainda para 

garantir a homogeneidade e a distribuição mais uniforme da umidade adicionada, o 

material foi passado pela peneira de 1,19 mm e revolvido cinco vezes entre dois 

recipientes plásticos e, então, fracionada em porções de 12,00 g na balança 1 para 

direta introdução no molde de confecção dos corpos de prova.

Os recursos utilizados para preparação das misturas dos corpos de prova

foram:

a) Balança 1: marca Marte, modelo AS5500C, INMETRO 203649760, 

capacidade de 0,01 -  5000,00 g e precisão de 0,01 g (2 casas decimais);

b) Recipientes plásticos para mistura e homogeneização das massas;



c) Peneira de 1,19 mm, fundo e tampa da marca Bertel;

d) Copo Becker de 100 mL para adição de água;

e) Luvas nitrílicas, espátula de aço e pincel para manipulação do material;

f) Recipientes de folha de alumínio para fracionamento da massa.

As porções foram pesadas na balança 1 com precisão na segunda casa 

decimal em 12,00 g, buscando-se a confecção de corpos de prova com menor 

variação de massa e forma possível.

3.5.3 Conformação dos corpos de prova

A conformação dos corpos de prova com comprimento L de 60,00 mm e 

largura B de 20,00 mm foi realizada em um molde retangular de aço composto por 

três partes: a chapa de fundo, sobre a qual é montado o bloco vazado com as 

dimensões do CP, e o bloco macho ajustado mecanicamente ao segundo, sobre o 

qual é aplicada a pressão para conformação. Todos os corpos de prova foram 

produzidos no mesmo conjunto molde e sob as mesmas condições operacionais, 

portanto, a espessura t da placa confeccionada variou de forma esperada apenas 

em função da composição de cada mistura.

Dentre os principais materiais e equipamentos utilizados para conformação 

dos CPs cita-se:

a) Conjunto molde de aço para placa cerâmica de 60,00 x 20,00 mm 

(FIGURA H.4 no APÊNDICE H);

b) Prensa hidráulica de acionamento manual com manómetro analógico 

(FIGURA H.5 no APÊNDICE H);

c) Balança 1: marca Marte, modelo AS5500C, INMETRO 203649760, 

capacidade de 0,01 -  5000,00 g e precisão de 0,01 g (2 casas decimais);

d) Espátulas, panos e óleo mineral para limpeza e lubrificação do conjunto 

do molde;

e) Cronômetro digital para acompanhamento do tempo de prensagem;

f) Placa cerâmica comercial para acondicionamento dos CPs;

g) Luvas nitrílicas para manipulação do material.

Os CPs foram produzidos individualmente na sequência das 22 

composições de A a V da TABELA 15, seguindo sempre o mesmo procedimento.



Inicialmente as peças do molde eram limpas e lubrificadas com óleo mineral e o 

bloco vazado era montado sobre a placa de base. Nessa condição eram adicionados 

e distribuídos os 12,00 g da mistura para formação de um CP e o bloco macho era 

então encaixado sobre a massa, antes do conjunto ser levado à prensa hidráulica. A 

operação de prensagem iniciava com o alinhamento do conjunto do molde sob a 

haste do cilindro hidráulico e o acionamento manual do mesmo com a alavanca. 

Com o avanço do curso da haste, o bloco macho era deslocado aplicando pressão 

uniformemente distribuída sobre a massa até a leitura no manómetro do cilindro 

hidráulico indicar 200 kgf/cm2. O conjunto era mantido sob essa pressão constante 

por 15 segundos para garantir a acomodação de toda a massa, antes de se iniciar a 

lenta abertura da válvula para alívio do cilindro. A descompressão era realizada da 

forma mais lenta possível para não se comprometer a integridade do CP, que depois 

era removido pela desmontagem da chapa de fundo e o deslocamento do bloco 

macho até o seu fim de curso. O CP era então retirado, avaliado visualmente, as 

rebarbas removidas e acondicionado temporariamente sobre placa cerâmica 

comercial até a conclusão da produção do conjunto de mesma composição através 

da repetição do procedimento.

Após a conclusão da confecção de todos os CPs de uma única composição, 

o conjunto era visualmente avaliado e cada unidade identificada com uma letra e um 

número, correspondendo respectivamente à sua composição e à ordem de 

produção. Cada corpo de prova era igualmente pesado na balança 1 e organizado 

sobre placa de cerâmica comercial para secagem na estufa Biomatic. A pesagem 

era realizada para se checar a semelhança entre os CPs, já que era esperada a 

perda de massa durante a confecção, e também determinar o teor de umidade da 

massa após a secagem.

3.5.4 Secagem dos corpos de prova

Dispostos uniformemente sobre placas cerâmicas comerciais, o conjunto de 

corpos de prova de uma única composição passava pela operação de secagem, na 

estufa Biomatic por no mínimo 24 horas, na temperatura de 100°C. Após esta 

operação, o conjunto era retirado da estufa e resfriado para pesagem de cada CP e 

determinação do teor de umidade aplicado na preparação da massa. Os CPs secos 

eram então agrupados em pilhas de cinco e acondicionados sob placa cerâmica



comercial sem espaçamento para armazenamento na estufa até a finalização da 

produção de todos os CPs e o início dos processos de queima.

3.5.5 Queima dos corpos de prova

Subsequente às diversas operações unitárias abordadas anteriormente no 

beneficiamento dos resíduos, na conformação e preparação dos CPs, somente a 

queima ou sinterização caracteriza o processo de transformação em cerâmicas. É 

quando ocorrem as reações e a mudança da estrutura físico-química e mineral dos 

materiais, que podem resultar em novas propriedades e conferir características 

técnicas de aplicação desses novos materiais na construção civil.

A queima dos CPs foi realizada em três fornos elétricos do Laboratório de 

Cerâmica do DEQ/UFPR, que são controlados automaticamente de acordo com o 

programa de queima estabelecido. Como o objetivo foi desenvolver ao menos um 

produto tecnicamente viável e verificar a diferença somente pela variação das 

composições e temperaturas de queima, o programa dos fornos foi mantido 

constante exceto pelo setpoint de temperatura. Conforme já tratado anteriormente, 

foram estabelecidas as temperaturas de queima de 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 

1200 e 1250°C por duas horas. A rampa de aquecimento foi fixada em 5°C/min para 

assegurar melhor distribuição do calor e temperatura uniforme durante o 

aquecimento, bem como não gerar reações violentas nos CPs e preservar a 

integridade dos fornos. Já o resfriamento ocorreu naturalmente com o desligamento 

dos fornos com portas fechadas até a temperatura de 100°C. No total foram 

executadas sete queimas, uma para cada temperatura, com o enfornamento de 

cinco CPs de cada uma das 22 composições, totalizando 110 CPs por queima. Isso 

garantiu que o conjunto obtido em uma determinada temperatura foi produzido 

integralmente no mesmo forno e nas mesmas condições.

O procedimento adotado para carregamento dos fornos consistiu na 

distribuição uniforme dos CPs sobre placas de cerâmica refratária já dispostas no 

interior dos fornos e revestidas com caulim, para evitar a aderência, conforme 

mostrado no registro fotográfico no APÊNDICE G. Os corpos de prova eram 

organizados em grupos de cinco por composição, apoiados cuidadosamente pela 

lateral longitudinal sobre a placa do forno e com um afastamento mínimo de 1,5 vez 

a própria espessura entre eles. Após o carregamento o forno era fechado e iniciado



o processo de queima de acordo com a temperatura estabelecida no setpoint do 

programa. Todo o processo era monitorado para garantir o correto funcionamento do 

programa até o desligamento e início do resfriamento. Ao final, com temperatura 

inferior a 100°C, os fornos eram abertos e a carga de CPs era avaliada visualmente 

(APÊNDICE G), descarregada e os CPs novamente pesados e armazenados na 

estufa para serem submetidos à série de ensaios seguinte.

Os principais recursos e equipamentos utilizados no processo e obtenção das 

cerâmicas foram:

a) Três fornos elétricos, marca Linn, modelo Elektro Therm KK 260 SO 1060 

com temperatura máxima de 1270°C (FIGURA H.6 no APÊNDICE H);

b) Balança 1: marca Marte, modelo AS5500C, INMETRO 203649760, 

capacidade de 0,01 -  5000,00 g e precisão de 0,01 g (2 casas decimais);

c) Estufa Biomatic;

d) Placa cerâmica comercial para transporte e acondicionamento dos CPs;

e) Cerâmica refratária e caulim para suporte dos CPs durante queima.

3.5.6 Resfriamento e acondicionamento

Ao longo do processo de obtenção das cerâmicas, o material já produzido 

era acondicionado sobre placas de cerâmica comercial e armazenados na estufa 

Biomatic a 100°C antes da realização da série de ensaios. Antes de cada ensaio, os 

CPs eram resfriados sobre a bancada do laboratório à temperatura ambiente e 

acondicionados em caixas de MDF para transporte seguro. Alguns ensaios não 

destrutivos compreendiam a imersão em água e a necessidade de nova secagem na 

estufa Biomatic.

Desta forma os CPs foram controlados e preservados para execução de 

todos os ensaios até os destrutivos de resistência à flexão, difratometria de raios X, 

microscopia eletrônica de varrição e de classificação segundo à NBR 10.004 (ABNT, 

2004a).

3.6 ENSAIOS COM CORPOS DE PROVA

O escopo de ensaios com CPs, descritos a seguir, foi delimitado para 

verificar as propriedades das cerâmicas obtidas e identificar ao menos um produto



tecnicamente viável para aplicação na construção civil. De forma geral, as placas 

cerâmicas são normatizadas como elementos de revestimento e, portanto, para o 

contexto dessa pesquisa, aplicou-se como referência as seguintes normas:

a) NBR 13.817 Placas cerâmicas para revestimento - Classificação (ABNT, 

1997a);

b) NBR 13.818 Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e 

métodos de ensaios (ABNT, 1997b);

c) NBR ISO 10545-2 Placas cerâmicas -  Determinação das dimensões e 

qualidade superficial (ABNT, 2017a);

d) NBR ISO 10545-3 Placas cerâmicas -  Determinação da absorção de 

água, porosidade aparente, densidade relativa aparente e massa 

aparente (ABNT, 2017b);

e) NBR ISO 10545-4 Placas cerâmicas -  Determinação da carga de ruptura 

e módulo de resistência à flexão (ABNT, 2017c).

Outros ensaios não normatizados especificamente para produtos cerâmicos 

foram igualmente conduzidos com o objetivo de verificar as transformações físico- 

químicas e mineralógicas, compreendendo: a composição mineral através da 

difratometria de raios X (DRX), a microscopia eletrônica de varredura (MEV) e o 

mapeamento de elementos químicos. Além disso, os resultados desses ensaios 

podem ser eventualmente comparados com aqueles obtidos por trabalhos 

contemporâneos abordados na revisão da literatura.

Como se tratam de produtos desenvolvidos a partir de resíduos sólidos, 

foram igualmente realizados testes para avaliar a segurança de uso através da 

identificação e imobilização de possíveis contaminantes com referência à série de 

normas vinculadas à NBR 10.004 Resíduos sólidos -  Classificação (ABNT, 2004a). 

Embora esta norma seja aplicada exclusivamente à classificação de resíduos sólidos 

e não para avaliação da segurança ambiental de cerâmicas, não há norma ou 

requisitos específicos para produtos obtidos a partir de resíduos. Portanto, adotou-se 

os parâmetros da NBR 10.004 (ABNT, 2004a) como referência para avaliação 

preliminar, considerando a evolução de resíduos para produtos com imobilização de 

eventuais contaminantes identificada através de testes de solubilização e lixiviação 

conforme NBR 10.006 (ABNT, 2004c) e NBR 10.005 (ABNT, 2004b) 

respectivamente. Contudo, enfatiza-se que somente essa avaliação não permite



determinar a segurança definitiva dos produtos, sendo necessário estudo mais 

aprofundado e específico para esse objetivo.

A série de ensaios foi realizada em laboratórios diferentes, conforme 

indicado na seguinte lista:

a) Laboratório de Cerâmica do DEQ/UFPR: ensaios de contração linear, 

perda ao fogo, densidade aparente, absorção de água e porosidade 

aparente;

b) Laboratório de Tecnologia da Madeira do Departamento de Engenharia e 

Tecnologia Florestal da Universidade Federal do Paraná (LTM/UFPR): 

ensaio de resistência à flexão;

c) Laboratório de Análises de Minerais e Rochas do Departamento de 

Geologia da Universidade Federal do Paraná (LAMIR/UFPR): ensaios de 

difratometria por raios X (DRX);

d) Centro Multiusuário de Caracterização de Materiais da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (CMCM/UTFPR): microscopia eletrônica 

de varredura e mapeamento de elementos químicos;

e) TECLAB Laboratórios: ensaios de imobilização de contaminantes 

conforme NBR 10.004 (ABNT, 2004a).

3.6.1 Contração linear

A contração linear (C.L.), expressa em percentual, foi determinada pela 

razão entre a diferença do comprimento inicial do corpo de prova e o final, após a 

queima, medido com paquímetro, e o comprimento inicial. O comprimento inicial foi 

sempre constante e igual a 60,00 mm, resultante da operação de conformação no 

molde padrão. Já o comprimento final foi medido individualmente com o paquímetro 

Mitutoyo Digimatic Caliper (0,01 - 150,00 mm). Valores positivos para C.L. 

conferiram a redução do comprimento e, valores negativos, a expansão após 

queima.

Embora não seja um parâmetro mencionado pelas normas de placas 

cerâmicas consultadas, tem importância no processo industrial para garantia da 

forma e dimensões finais do produto final observadas na NBR ISO 10.545-2 (ABNT, 

2017a). Além disso, pode apresentar correlação com outros parâmetros como a 

perda ao fogo (P.F.) e a porosidade aparente. Como exemplo, um maior teor de P.F.



pode resultar em porosidade, expansão do corpo de prova e menor a contração 

linear.

3.6.2 Perda ao fogo

Assim como a C.L., a perda ao fogo (P.F.) não é um parâmetro observado 

nas normas aplicadas às placas cerâmicas, mas é igualmente importante para o 

processo de obtenção dos produtos. Quanto maior o teor de P.F. maior a perda de 

massa e em geral espera-se o aumento da porosidade aparente, com possíveis 

deformações e surgimento de falhas e trincas no corpo de prova, bem como 

aumento na absorção de água. Portanto, apesar de não ser um parâmetro 

observado diretamente na qualidade das placas cerâmicas, é uma variável de 

processo determinante na qualidade final dos produtos.

A P.F. é expressa em percentual em massa e foi determinada pela razão 

entre a diferença da massa antes e depois da queima, e a massa inicial do CP. As 

massas antes e depois da queima foram medidas com a balança 1 respectivamente 

após a secagem dos CPs e após o resfriamento e descarregamento dos fornos.

3.6.3 Densidade aparente

A determinação da densidade aparente é normatizada pela NBR ISO 

10.545-3 (ABNT, 2017b) e consiste na relação entre a massa do corpo de prova 

seco e o seu volume igualmente seco. Este parâmetro é expresso em gramas por 

centímetro cúbico (g/cm3) e permite discutir a relação com a porosidade e a 

absorção de água do material obtido.

A massa do CP após queima e seco foi medida com a balança 1 após o 

resfriamento e descarregamento dos fornos e as três dimensões das placas foram 

medidas com o paquímetro Mitutoyo Digimatic Caliper (0,01 -150,00 mm).

3.6.4 Absorção de água

A norma NBR ISO 10.545-3 (ABNT, 2017b) estabelece o método de 

determinação da absorção de água, que é expressa em percentual de massa seca. 

É calculada pela razão entre a diferença das massas do corpo de prova úmido e



seco, sobre a massa quando seco. Como a maior parte dos CPs era muito frágil à 

manipulação, a massa úmida foi medida na balança 1 após imersão por 12 horas em 

água na temperatura ambiente. E a massa seca foi a mesma usada para 

determinação da P.F. e da densidade aparente.

A absorção de água é um parâmetro importante quanto à impermeabilidade 

das placas de revestimento e telhas de cobertura. Este parâmetro é igualmente 

usado em conjunto com o método de conformação, se prensado, extrudado, ou 

outros, para classificar as placas de revestimento cerâmico pela norma NBR 13.817 

(ABNT, 1997a) e limitado em no máximo 20% pela norma de telhas NBR 15.310 

(ABNT, 2005).

3.6.5 Porosidade aparente

A porosidade aparente é igualmente observada pela NBR ISO 10.545-3 

(ABNT, 2017b) e a sua determinação usou os valores da massa do corpo de prova 

seco (Mq) e úmido (Mu), já medido no procedimento para determinação da absorção 

de água. Além disso, foi realizada a medida da massa suspensa e imersa em água 

(Mi) no conjunto chamado de balança de Arquimedes. Esse conjunto foi formado por 

um copo Becker de 1 L contendo água e colocado sobre a balança 1. O corpo de 

prova úmido é suspenso com arame e suporte universal e, então, submerso 

paralelamente a não mais que 5 mm da superfície da água. A massa medida após 

estabilização corresponde ao valor de Mi. A porosidade aparente (P.A.) expressa a 

relação percentual entre o volume de poros abertos do CP e o seu volume exterior e 

é dada pela equação (3.3).

Mu -  M 0
p. A. = - “------ ® (3.3)

- M.  K 1u I

3.6.6 Resistência à flexão

O método para determinação da resistência à flexão é observado pela 

norma NBR ISO 10.545-4 (ABNT, 2017c) e foi executado em um equipamento 

específico, o EMIC DL30000N (FIGURA H.7 no APÊNDICE H). Tratou-se do



primeiro ensaio destrutivo, no qual os corpos de prova passaram por uma secagem 

a 100°C durante 24 horas na estufa Biomatic, foram acondicionados em caixas de 

MDF e levados ao laboratório específico (LTM/UFPR). O ensaio de resistência de 

placas foi realizado no EMIC DL30000N com auxílio de um acessório normatizado, 

formado por duas barras paralelas para apoio das extremidades do CP e uma barra 

central deslocada pelo curso da haste do cilindro hidráulico do equipamento. A 

medida que a haste avançava a uma velocidade de 5 mm/min, a barra central 

exercia a força sobre o CP, causando a flexão até a sua ruptura. Após a ruptura, o 

CP era novamente acondicionado na caixa de MDF para execução de outros 

ensaios subsequentes. O ensaio foi monitorado online pelo software Tese versão 

3.04, no qual foram introduzidas as dimensões dos CPs para emissão automática do 

relatório com saída direta dos resultados de resistência à flexão.

A resistência à flexão foi adotada como primeiro parâmetro decisivo na 

definição de um produto viável. Assim, apenas as duas cerâmicas com melhor 

desempenho nesse ensaio foram selecionadas para continuidade do estudo com os 

demais ensaios destrutivos de difratometria por raios X, microscopia eletrônica de 

varredura e mapeamento de elementos químicos.

3.6.7 Difratometria de raios X

A difratometria de raios X (DRX) não é um ensaio previsto nas normas de 

placas cerâmicas, pois não expressa diretamente parâmetros de qualidade dos 

produtos que sejam perceptíveis na sua aplicação. No entanto, permite a 

caracterização mineralógica através da técnica do pó total e a comparação das 

transformações ocorridas no corpo de prova durante o processo de queima, que 

podem estar relacionadas a propriedades de interesse no uso da cerâmica. 

Portanto, esse ensaio foi realizado nas duas cerâmicas escolhidas com maiores 

resistência à flexão e nas duas respectivas de mesma composição obtidas na 

queima na temperatura mais baixa de 950°C, totalizando quatro amostras. Isso 

possibilitou comparar as transformações mineralógicas na mesma composição, 

quando submetida à queima em temperatura mais baixa e na temperatura na qual 

desenvolveu a maior resistência à flexão.



Os ensaios de DRX foram conduzidos pelo LAMIR/UFPR, ao qual foram 

fornecidos cerca de 15 g de cada amostra, com uso do seguinte equipamento e 

software de interpretação:

a) Difração de Raios X, marca Panalytical, modelo EMPYREAN, com 

detector X’Celerator, tubo de cobre;

b) Software para análise mineralógica qualitativa X ’Pert Highscore Plus, 

marca PANalytycal, com banco de dados PDF-2.

3.6.8 Microscopia eletrônica de varredura

Assim como o DRX, a microscopia eletrônica de varredura (MEV) não é um 

ensaio previsto nas normas de placas cerâmicas, porém permite analisar a 

morfologia das amostras e comparar a transformação ao longo do processo de 

queima das cerâmicas. Assim, a exemplo do ensaio de DRX, a MEV foi realizada 

nas duas amostras escolhidas com maior resistência à flexão e nas duas respectivas 

amostras de mesma composição que passaram pela queima a 950°C. Isso 

possibilitou avaliar a mudança na morfologia das composições com o aumento da 

temperatura de queima.

O ensaio foi executado no CMCM/UTFPR e compreendeu inicialmente a 

preparação das amostras através de um corte plano cuja face foi recoberta com uma 

fina camada de ouro no equipamento Quanta Quorum Q150R ES. Na sequência as 

amostras foram submetidas à observação por MEV no Microscópio Eletrônico de 

Varredura EVO MA15.

3.6.9 Mapeamento de elementos químicos

O Microscópio Eletrônico de Varredura EVO MA 15 do CMCM/UTFPR 

possui detectores Oxford Instruments EDS X-Max e WDS IncaWave 500, que 

permitem a microanálise e mapeamento de elementos químicos associados ao 

MEV. Com isso, foi possível avaliar a distribuição dos elementos químicos 

simultaneamente à geração de imagens do MEV e, assim, verificar questões como a 

homogeneidade do material e a possível influência de decisões sobre as operações 

de beneficiamento dos resíduos.



3.6.10 Imobilização de contaminantes

Tratando-se do desenvolvimento de cerâmicas a partir de resíduos, foram 

realizados ensaios para verificação da imobilização de eventuais contaminantes 

presentes e, portanto, checar de forma preliminar a segurança dos produtos 

desenvolvidos. Para isso, foi selecionado apenas um dos produtos, que incorporou 

todos os tipos de resíduos, e que desenvolveu maior resistência à flexão. Essa 

amostra foi submetida aos ensaios de classificação de resíduos sólidos da NBR

10.004 (ABNT, 2004a). Como o material foi submetido à queima acima de 1000°C 

por duas horas, foram dispensados os ensaios para determinação dos 

contaminantes voláteis, mantendo-se o foco nos fixos, correspondendo 

essencialmente aos metais.

As análises foram realizadas pela TECLAB e seguiram as normas para 

determinação das concentrações na massa bruta em contraste aos limites da NBR

10.004 (ABNT, 2004a), na obtenção do extrato lixiviado pela NBR 10.005 (ABNT, 

2004b) e do extrato solubilizado pela NBR 10.006 (ABNT, 2004c). Os resultados 

foram comparados com os limites estabelecidos na norma para indicar possíveis 

benefícios ambientais do produto obtido em relação aos resíduos no estado original 

e contribuir com a indicação de viabilidade técnica da solução desenvolvida. 

Contudo, reforça-se que esta série de normas, vinculadas à NBR 10.004 (ABNT, 

2004a), não é referências normativa definitiva para atestar a segurança ambiental 

das cerâmicas obtidas, permitindo apenas a indicação de uma possível solução 

ambientalmente mais favorável de um material originalmente classificado como 

resíduo.



Os resultados e discussões estão organizados nessa seção na ordem de 

evolução do fluxo dos materiais objeto da pesquisa. Desde a sua condição inicial, 

como resíduos, caracterizados quanto ao teor de umidade, granulometria e 

composição química. Na sequência, passando ao estado de matérias-primas 

beneficiadas, através de operações unitárias de secagem, moagem, classificação, 

separação magnética e mistura. E finalizando com a seleção de duas cerâmicas 

tecnicamente viáveis, com análise de variáveis de processo, como teor de umidade 

adicionada à mistura e de perda ao fogo; das propriedades físicas alcançadas em 

resistência à flexão, contração linear, densidade aparente, porosidade aparente e 

absorção de umidade; das características mineralógicas investigadas pela 

difratometria de raios X e microscopia eletrônica de varredura; e a segurança 

ambiental do produto.

4.1 RESÍDUOS

Os resultados obtidos para teor de umidade, granulometria e composição 

química dos resíduos, nas condições originais de disposição nas fontes geradoras, e 

a referência dos trabalhos semelhantes revisados permitiram avaliar a aplicação 

destes na obtenção de cerâmicas. Com efeito, além de ter sido uma etapa decisiva 

quanto à continuidade da pesquisa sobre o escopo de resíduos escolhidos em 

relação ao resultado pretendido, suportou a tomada de decisão sobre as operações 

de beneficiamento desses resíduos em matérias-primas, atribuindo novas 

características favoráveis ao processo de obtenção das cerâmicas.

4.1.1 Teor de umidade

A TABELA 16 relaciona os valores calculados para o teor de umidade de 

cada ensaio realizado através da equação (3.1) e a determinação do teor de

umidade global de cada resíduo h fornecido pela média aritmética das triplicatas ht. 

Nota-se que todos os resíduos de fundição possuem reduzido teor de umidade, 

resultado esperado para subprodutos dessa indústria cujos processos são



usualmente conduzidos em elevadas temperaturas. Contudo, a averiguação foi 

oportuna, já que o resíduo pode incorporar umidade durante a movimentação e 

armazenamento temporário. Assim, prontamente desconsiderou-se a necessidade 

de operações de secagem para as areias de fundição AF-AI, AVF-Fe e ARF-Fe e a 

ESC-Fe.

TABELA 16 -  TEORES DE UMIDADE DOS RESÍDUOS BRUTOS

Umidade (%) LTA AF-AI AVF-Fe ARF-Fe ESC-Fe

hi 84,06 0,19 1,09 0,19 0,36

h2 83,85 0,18 1,16 0,19 0,09
h3 83,97 0,20 1,13 0,18 0,20

h 83,96 0,19 1,12 0,19 0,21

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Valores calculados para cada triplicada conforme equação (3.1) e a média aritmética.

Em uma condição totalmente adversa, mas igualmente esperada, foi 

quantificado o elevado teor de umidade do LTA, próximo à referência superior de 

85% indicada por Richter (2001), mas distante dos 70% sugeridos por Benlalla et al. 

(2015) como meta de um sistema de tratamento de lodo em uma ETA. O alto teor de 

umidade pode ser atribuído às condições operacionais inadequadas do sistema de 

condicionamento de lodos e às características intrínsecas do lodo proveniente do 

sedimentador ou flotador da ETA. Embora um processo industrial possa ser 

desenvolvido incorporando parte da umidade presente no LTA para formulação e 

conformação da massa das cerâmicas, no contexto da pesquisa é imperativo o 

beneficiamento do LTA através de operações unitárias de secagem para 

homogeneização, melhor controle da rota em escala laboratorial, e garantia da 

repetibilidade dos métodos adotados.

4.1.2 Curva granulométrica

A FIGURA 18 apresenta a curva granulométrica obtida para o conjunto de 

resíduos. Nota-se importante semelhança entre as distribuições das AFs, com fração 

passante na malha de 0,60 mm superior a 90%. O material retido acima dessa 

peneira consistiu principalmente de impurezas como partículas metálicas e de 

madeira. Já a fração mais fina era composta fundamentalmente pela areia 

desagregada dos moldes. Em se tratando da obtenção de cerâmicas, quanto mais



fina a matéria-prima, melhor a homogeneização da massa e a uniformidade da 

sinterização observada mais tarde na morfologia das amostras. Entretanto, a areia é 

formada basicamente por sílica na sua estrutura cristalina e, portanto, mais 

resistente às operações de moagem. Outrossim, a sua estrutura estável, com 

elevado ponto de fusão, tende a não compor a fase líquida durante o processo de 

sinterização, não representando um problema no caso de aplicação em 

granulometria mais grossa. Ao contrário do que ocorre quando da incorporação de 

componentes predominantemente amorfos, que ao fundir a partir de partículas 

maiores podem resultar em perdas substanciais de propriedades nas cerâmicas.

Portanto, seria esperado que uma eventual operação de moagem das AFs 

seria dispendioso e de substancial aporte energético ao fluxo do material. Resgata- 

se ainda a importância de se executar o mínimo de operações de beneficiamento, 

apenas o suficiente para obtenção de cerâmica viável, coerente com o contexto de 

sustentabilidade. Associada a esta perspectiva, incluiu-se a hipótese de que as AFs 

seriam suficientemente finas e a sua estrutura cristalina contribuiriam no 

desenvolvimento da resistência das cerâmicas. Assim, descartou-se a aplicação de 

operações unitárias de moagem para as AFs, restando apenas a classificação na 

peneira de 0,42 mm para limpeza seguida de mistura e homogeneização.

M alha da peneira (mm)

FIGURA 18 -  CURVA GRANULOMÉTRICA DOS RESÍDUOS 

FONTE: O autor (2019).

NOTA: lodo de ETA (LTA), areia de fundição de alumínio (AF-AI), areia verde de fundição (AVF-Fe), 
areia quimicamente ligada (ARF-Fe) e escória de fundição (ESC-Fe).



Contrária ao observado com as AFs, a curva granulométrica do LTA seco 

(FIGURA 18) foi adversa à aplicação direta na composição das cerâmicas. Verificou- 

se que mais de 90% do material era retido na peneira 0,71 mm e mais de 60% em 

1,19 mm. Nessa condição seria improvável garantir a homogeneização da massa, 

bem como restaurar as propriedades plastificantes do LTA, essenciais para 

conformação dos corpos de prova. Além disso, diferentemente das AFs, o LTA 

continha teores mais elevados de P.F. e de compostos amorfos, o que representaria 

problemas de porosidade, deformação, contração linear e perdas de resistência à 

flexão após a queima dos corpos de prova. Isto posto, definiu-se pela execução de 

operações unitárias de moagem do LTA após a secagem para classificação do 

material em no mínimo 0,25 mm, o que já permitiu melhor distribuição do 

componente na massa.

A ESC-Fe bruta era um material muito heterogêneo, com fases visivelmente 

distintas, inclusões e splashes solidificados de metal em porções muito grandes. 

Portanto, antes da sua caracterização, o material passou por uma operação de 

britagem em moinho de facas, proporcionando a redução granulométrica igual e 

inferior a 2,38 mm e a separação de porções grandes de metal. Entende-se que a 

presença do ferro metálico incorporado à escória é uma perda metálica indesejada, 

que deveria ser recuperada e reciclada antes da aplicação na obtenção das 

cerâmicas. Assim, apenas a fração fina, predominantemente formada por escória, foi 

submetida aos ensaios de caracterização.

Na condição de finos da operação de britagem, a curva granulométrica da 

ESC-Fe (FIGURA 18) apresentou 60% do material acima de 0,42 mm. Na sua 

origem a ESC-Fe é um subproduto cujos parâmetros não são controlados, isto é, a 

remoção do forno de fundição, a solidificação e o resfriamento não são observados. 

Nessa condição, formam-se componentes com estrutura pouco organizada, amorfa, 

com relativo baixo ponto de fusão e igualmente mais reativos. Assim, análoga à 

definição para o LTA, buscou-se obter material com granulometria mais fina com a 

decisão pelo beneficiamento da ESC-Fe em operações unitárias de moagem, 

classificação em 0,25 mm e separação magnética.



4.1.3 Composição química

Os resultados da composição química e do teor de P.F. dos resíduos estão 

elencados na TABELA 17. Os valores estão expressos em percentual da massa total 

seca de cada amostra, incluindo os componentes traços identificados por 

concentrações inferiores a 0,1%.

TABELA 17 -  COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS RESÍDUOS

Composição (%) LTA AF-AI AVF-Fe ARF-Fe ESC-Fe

S i0 2 20,5 97,4 90,6 97,4 62,2

A I2O 3 24,2 0,2 3,4 0,5 10,5

Fe2Ü3 8,9 0,3 1,2 0,2 16,6

CaO 0,3 <0,1 0,1 - 1,6
M gO 0,3 - 0,4 - 0,9

N azO 0,1 0,5 0,4 - 1,1

K2O 0,5 <0,1 0,1 0,1 1,7

M nO 0,2 - <0,1 - 4,4

SO3 1,1 0,5 0,1 - 0,2

BaO <0,1 0,4 <0,1 - 0,1

P2O 5 0,7 0,2 <0,1 <0,1 <0,1

T ÍO 2 0,7 <0,1 0,1 0,2 0,4

Z r0 2 <0,1 <0,1 0,1 0,1 <0,1

SrO - <0,1 - - -

Cr203 - - 0,1 - 0,1

ZnO <0,1 - - - 0,1
Cl 0,1 - - - -
Br <0,1 - - - -

N b 2Os <0,1 - - - -

1P.F. 42,4 0,5 3,3 1,6 2(-l,8)

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Varredura semiquantitativa obtida por FRX com resultados normalizados em 100%.
Lodo de ETA (LTA), areia de fundição de alumínio (AF-AI), areia verde de fundição (AVF-Fe), areia 
quimicamente ligada (ARF-Fe) e escória de fundição (ESC-Fe).
1Deterninação de perda ao fogo (P.F.) pela calcinação a 1000oC por 2 horas.
2Valor negativo de P.F. denota ganho ao fogo.

Observando de forma geral a varredura química dos cinco resíduos na 

TABELA 17, identifica-se a predominância na associação dos três principais óxidos: 

sílica (SÍO2), alumina (AI2O3) e óxido férrico (Fe203), assim como previamente 

observado na revisão da literatura e condensado na TABELA 4 e TABELA 9. A 

presença de óxidos de metais pesados concentra-se como traços de Cr203 na AVF- 

Fe e ESC-Fe. Apesar da varredura semiquantitativa não ser um método analítico



conclusivo e tampouco indicado para avaliação da periculosidade de um material, 

sendo necessários ensaios de solubilização e lixiviação conforme as respectivas 

NBR 10.006 (ABNT, 2004c) e NBR 10.005 (ABNT, 2004b), a ausência de traços na 

leitura sugeriu que ao menos a presença desses contaminantes não era esperada 

nos resíduos fornecidos.

4.1.3.1 Composiçãoquímica do LTA

O LTA apresenta maior distribuição na concentração dos três óxidos 

dominantes se comparado com as AFs e a ESC-Fe, aproximando-se da composição 

de outros Iodos identificados na literatura (FIGURA 19). Esses óxidos são em geral 

provenientes da precipitação dos sólidos totais presentes na água captada e 

incorporados pela adição de produtos químicos, como a alumina, produto da 

oxidação do sulfato de alumínio aplicado na operação da ETA, que forneceu o LTA 

para a pesquisa.

Adicionalmente, o LTA contém outros óxidos em menor concentração como 

o TÍO2, CaO e MgO, possivelmente oriundos dos sedimentos inorgânicos do rio 

quando em suspensão na água captada e, no caso dos dois últimos, da eventual 

adição de cal para ajuste de pH no tratamento. Já o K2O e o P2O5 podem ter origem 

da decomposição da matéria orgânica, da contaminação do manancial por esgoto 

não tratado e pelo transporte de nutrientes aplicados no solo. Outro componente 

presente com teor de 1,1% é o SO3, que pode ter a mesma origem dos óxidos de 

potássio e de fósforo, mas também da adição do coagulante sulfato de alumínio.

O diagrama ternário da FIGURA 19 é o mesmo anteriormente apresentado 

na FIGURA 7, construído com dados de composição química dos Iodos de A a S 

relacionados às respectivas referências da literatura na TABELA 4. Entretanto, inclui 

o ponto do LTA objeto desta pesquisa, ajustado da mesma forma como 

anteriormente descrito para os demais, permitindo comparar a distância entre eles. 

Identifica-se graficamente a proximidade do LTA, em termos de composição de 

sílica, alumina e óxido férrico, com outros Iodos estudados.

Os pontos em sequência de A a G correspondem a Iodos produzidos em 

ETAs no Brasil, e verifica-se pelo diagrama da FIGURA 19 a relativa proximidade 

desses pontos entre si e o LTA desta pesquisa. Notadamente, os pontos A, B, C e E 

correspondem respectivamente aos trabalhos de Wolff et al. (2015), Mymrin et al.



(2017b), Tartari et al. (2013) e Monteiro et al. (2008), que foram bem sucedidos na 

aplicação do lodo de ETA para obtenção de cerâmicas. Assim, aventou-se por 

analogia e possível padrão relacionado ao contexto local, a favorabilidade em 

termos de composição química para o desenvolvimento de cerâmicas a partir do 

LTA objeto deste estudo. De fato, como já mencionado, todos os trabalhos revisados 

abordando a produção de cerâmicas foram bem sucedidos, indicando flexibilidade 

do processo na incorporação de materiais diversos ao lodo de ETA.

Si02 (%)

FIGURA 19 - COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS PRINCIPAIS ÓXIDOS NO LTA

FONTE: O autor (2019).

NOTA: As letras dos pontos do diagrama correspondem às letras dos trabalhos relacionados na 
TABELA 4.

Contudo, restava como ponto de preocupação o elevado teor de perda ao 

fogo (P.F.), observado em 42,4%, possivelmente decorrente da volatilização de 

matéria orgânica, liberação da água quimicamente ligada de compostos hidratados e 

da decomposição de carbonatos e sulfatos. O elevado teor de P.F. pode ter efeitos 

negativos na composição das cerâmicas, conferindo porosidade, maior absorção de 

água, contração linear, deformações e perda de resistência à flexão. Todavia, os 

trabalhos supracitados obtiveram cerâmicas viáveis a partir de Iodos com teores



igualmente importantes de P.F., respectivamente 17,1, 39,8, 20,4 e 30,7%. Com 

efeito, esses trabalhos propuseram a composição do lodo com outros resíduos ou 

em substituição parcial da argila, buscando a combinação de propriedades positivas 

e atenuação de efeitos negativos inseridos por parâmetros inconvenientes, como a 

perda ao fogo.

Portanto, pela perspectiva da composição química, o LTA pode ser 

empregado como matéria-prima na obtenção das cerâmicas, contribuindo 

principalmente com o ajuste de teores de alumina, quase ausentes nos demais 

resíduos. Para isso, observou-se a compensação do elevado teor de P.F. na 

incorporação dos resíduos de fundição, predominantemente inorgânicos e com baixo 

teor de perda ao fogo.

4.1.3.2 Composição química dos resíduos de fundição

É notável pela TABELA 17 a semelhança entre as AFs, apresentando teores 

em massa de sílica superiores a 90% e reduzido de P.F., com no máximo 3,3%. 

Assim, a despeito da sua origem, a composição química das AFs é basicamente a 

mesma, principalmente a AF-AI e ARF-Fe, que são de fato sílica com 97,4% de 

pureza. A AVF-Fe possui alguns desvios em relação às outras duas, destacando a 

concentração de alumina e P.F., com 3,4% e 3,3% respectivamente. Esses valores 

são justificados pela mistura da areia com bentonita e carbonáceos voláteis na 

confecção dos moldes de fundição. A bentonita tem como principais componentes 

minerais baseados em silicatos de alumínio, cálcio e magnésio, conferindo a 

presença dos respectivos óxidos mesmo que em reduzia concentração.

A exemplo da discussão sobre a composição do LTA, é usado novamente o 

recurso do diagrama ternário para comparação das AFs com os dados obtidos na 

revisão bibliográfica. A representação gráfica da composição de sílica, alumina e 

óxido férrico dos resíduos de fundição revisados na FIGURA 9 se repete na FIGURA 

20 com a inclusão dos pontos dos resíduos usados e caracterizados neste trabalho. 

As AFs são identificadas na FIGURA 20 pelos pontos azuis e pelo ponto lilás, 

relacionados com os respectivos trabalhos referenciados na TABELA 9. A AF-AI, 

AVF-Fe e ARF-Fe fornecidas para a pesquisa estão destacadas no diagrama da 

FIGURA 20 e é perceptível a concentração desses resíduos na região mais próxima 

ao vértice correspondente ao SÍO2 . De forma geral, todas as AFs revisadas se



posicionam no campo de predominância da sílica, mas com algum deslocamento no 

sentido do óxido férrico e de outros óxidos menores.

Si02 (%)

FIGURA 20 -  COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS PRINCIPAIS ÓXIDOS NAS AFS E ESC-FE

FONTE: O autor (2019).

NOTA: As letras dos pontos do diagrama correspondem às letras dos trabalhos relacionados na 
TABELA 9.

As AFs fornecidas pelas fundições possuíam pureza em termos de SÍO2 

superior àquelas observadas na literatura e eram quimicamente muito semelhantes 

entre si. Isto posto, constatou-se que esses resíduos se comportavam basicamente 

como aditivos de SÍO2 de alta qualidade na formulação das cerâmicas. Desta forma, 

não se justificou a realização de ensaios com variação das proporções individuais de 

AF-AI, AVF-Fe e ARF-Fe. Com efeito, puderam ser reunidas em uma única mistura 

denominada AF, composta por frações fixas de cada resíduo na mesma 

proporcionalidade dos volumes de geração em escala real. Reduziu-se, assim, a 

complexidade do sistema de composição das cerâmicas e associou-se a demanda 

por AF à oferta real dos materiais nas suas diferentes origens.

E por fim, a composição química da ESC-Fe era mais diversa contendo, 

além dos três principais óxidos, concentração não negligenciável de CaO, MgO,



Na20, K2O e MnO, conforme relacionado na TABELA 17. Assim como no caso do 

LTA, era esperada uma composição mais diversa na ESC-Fe, pois as impurezas 

introduzidas no processo de fundição são incorporadas nela. Apesar de se distinguir 

do LTA por não possuir propriedades plastificantes, a variação da fração de ESC-Fe 

na composição das cerâmicas pode contribuir com ajuste de teores de alumina e, 

principalmente, de óxido férrico nos corpos de prova. Além disso, pela natureza da 

sua formação, a ESC-Fe predominantemente amorfa pode contribuir na formação da 

fase líquida durante sinterização, o que não era esperado das AFs.

O maior inconveniente da ESC-Fe em termos de composição química era a 

grande quantidade de ferro metálico visível na amostra e observada no fenômeno de 

ganho ao fogo, ou valor negativo para P.F. em -1,8%. Esse valor negativo se justifica 

pelo ganho de massa da amostra durante a calcinação com a oxidação do ferro. 

Contudo, não é possível se determinar de fato a concentração de ferro por esse 

parâmetro, já que se trata do balanço entre os possíveis ganhos de massa por 

oxidação e as perdas pela volatilização e decomposição de outros compostos 

possivelmente presentes. De qualquer forma, o ferro metálico representa perdas à 

fundição e deveria ser recuperado para reciclo na própria indústria e jamais 

incorporado ao desenvolvimento das cerâmicas. Portanto, foi tomada a decisão de 

se executar operação unitária de separação magnética para recuperação do ferro 

metálico da ESC-Fe.

4.1.4 Aplicação dos resíduos em cerâmicas

Associada à revisão da literatura e à avaliação visual do conjunto de 

resíduos, a caracterização com a determinação do teor de umidade, da análise 

granulométrica e da varredura química por FRX, permitiram determinar fatores 

básicos favoráveis e também os inconvenientes à aplicação como matérias-primas 

(MP) na obtenção das cerâmicas. Outrossim, evidenciaram a necessidade de 

beneficiamento prévio desses resíduos, compreendendo fundamentalmente conjunto 

de operações unitárias para secagem, limpeza, adequação granulométrica, mistura 

e homogeneização. A TABELA 18 sintetiza as observações mais relevantes para 

cada material relacionando aos fatores favoráveis, os quais procurou-se aproveitar 

no desenvolvimento dos produtos, e aos inconvenientes, que precisaram ser



superados ou atenuados para reclassificação dos resíduos em matérias-primas 

através do beneficiamento prévio à obtenção das cerâmicas.

O LTA pode contribuir na composição da massa com teores de alumina 

escassa nos demais resíduos, como plastificante indispensável para conformação 

dos corpos de prova e na formação da fase líquida durante a sinterização. Por outro 

lado, houve a preocupação com possíveis efeitos negativos resultantes do elevado 

teor de P.F. e a necessidade de otimização da relativamente longa sequência de 

operações de beneficiamento.

TABELA 18 -  RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DOS RESÍDUOS E FATORES DE APLICAÇÃO

Resíduo Umidade Granulometria Composição
Química Fatores de Aplicação

LTA Elevada
(83,96%)

Muito grossa 
(63% retido em 

1,19 mm)

S i0 2 (20,5%) 
AI2O3 (24,2%) 
P.F. (42,4%)

(+) Plastificante e teor de alumina 
(-) Teor de P.F. e necessidade 
de secagem e moagem

AF-AI Isento
(0,19%)

Média-Fina 
(49% passante 
em 0,25 mm)

SÍO2 (97,4%)
(+) Teor de sílica
(-) Rebarbas de alumínio

AVF-Fe Reduzida
(1,12%)

Média 
(27% passante 
em 0,25 mm)

SÍO2 (90,6%)
(+) Teor de sílica
(-) Granulometria média e
resistência à moagem

ARF-Fe Isento
(0,19%)

Média-Fina 
(40% passante 
em 0,25 mm)

SÍO2 (97,4%)
(+) Teor de sílica
(-) Partes grosseiras de madeira

ESC-Fe Isento
(0,21%)

Grossa 
(74% retido em 

0,25 mm)

SÍO2 (62,2%) 
Fe20 3 (16,6%)

(+) Teor de Fe203 e amorfo 
(-) Ferro metálico e necessidade 
de britagem e moagem

FONTE: O autor (2019).

NOTA: (+) Fatores favoráveis e (-) desfavoráveis para aplicação em cerâmicas.

As AFs são semelhantes em todos os parâmetros analisados, compostas 

essencialmente por sílica em formação cristalina, incorporando à fase sólida na 

sinterização das cerâmicas. Há contaminantes na forma de madeira e metal, que 

foram removidos facilmente por classificação em peneira com malha de 0,42 mm. 

Assim, o beneficiamento exigido para o material foi praticamente nulo e as três AFs 

foram incorporadas em uma única matéria-prima.

A ESC-Fe foi a fonte mais importante de óxido férrico e de outros óxidos, 

predominantemente na forma amorfa devido à sua origem, o que favoreceu o 

preenchimento entre as partículas da fase sólida e formação da fase líquida e, 

consequentemente, melhorou a qualidade da sinterização. Porém, exigiu operações



unitárias de britagem, separação magnética e moagens para remoção das inclusões 

metálicas e aplicação do material.

O conjunto dos cinco resíduos foi empregado como matéria-prima através de 

operações prévias de beneficiamento e da variação da sua composição na 

formulação das cerâmicas. A caracterização dos resíduos através dos ensaios de 

determinação de umidade, análise granulométrica e varredura química 

semiquantitativa por FRX suportou a decisão pelo uso do LTA, condicionado à 

operações prévias de beneficiamento de secagem e moagem, da ESC-Fe, após a 

moagem e remoção do ferro metálico, e das três areias de fundição, através da 

classificação granulométrica e mistura em uma única matéria-prima denominada AF.

4.2 MATÉRIAS-PRIMAS

A adequação das características potencialmente desfavoráveis nos 

resíduos, através das operações unitárias de beneficiamento, possibilitou a 

reclassificação destes como matérias-primas (MPs) de fato, aptas para aplicação no 

processo de transformação em cerâmicas. Com efeito, os ensaios forneceram dados 

operacionais sobre a secagem, moagem, limpeza e classificação, bem como sobre 

as características finais de cada MP obtida. Deste modo, foi possível definir e 

padronizar os materiais e métodos de beneficiamento em laboratório, garantindo 

uniformidade dos produtos e replicabilidade das operações. Além disso, embora em 

pequena escala e incipientes, permitiram discutir esta etapa crítica na viabilização 

técnica do produto e, portanto, para o desenvolvimento da solução no contexto de 

uma tecnologia circular.

4.2.1 Lodode ETA

Iniciando-se com a secagem do LTA, a TABELA 19 e a FIGURA 21 

associadas relacionam a evolução do teor de umidade ao longo das duas operações 

aplicadas, resultando ao final no valor 0,18%, comparável à condição inicial dos 

resíduos de fundição brutos, tidos como isentos de umidade. Apesar do rendimento 

ter sido relativamente baixo durante a primeira operação de pré-secagem natural ao 

ambiente, com uma taxa média de redução do teor de 7,56 pontos percentuais ao 

dia (pp/d) em condições meteorológicas favoráveis, em termos práticos o resultado



obtido proporcionou melhor aspecto de manipulação e em relação à emissão de 

odores do LTA (FIGURA 21-B). Já ao longo da secagem controlada no forno a 

100°C as taxas foram superiores, alcançando respectivamente 26,16 e 34,92 pp/dia 

na primeira e na segunda etapa.

TABELA 19 -  EVOLUÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DO LTA DURANTE SECAGEM

Etapa A Etapa B Etapa C Etapa D

LTA desaguado Secagem natural 
(Ambiente, 3 dias)

Secagem forno 
(100°C, 24 h)

Secagem forno 
(100°C, 48 h)

~hA =  83,96% ~hB =  61,28% hc =  35,10% h D =  0 ,18%

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Etapas correspondentes à fotografia do LTA na FIGURA 21.

FIGURA 21 -  EVOLUÇÃO DA APARÊNCIA DO LTA AO FINAL DE CADA ETAPA DE SECAGEM

FONTE: O autor (2019).

A execução na origem de uma pré-secagem natural ou mecanizada através 

de operações de filtração, capaz de elevar o teor de sólidos do LTA da ordem de 

15% para 40%, proporcionaria benefícios na logística e no controle de eventuais 

inconvenientes ambientais de manipulação do material. Além da evidente redução 

de volume e custos relacionados ao transporte de um material formado 

majoritariamente por água, que poderia ser reciclada na própria ETA, verificou-se 

importante diferença de aspecto de manipulação. O LTA no estado original com 

83,96% de umidade (FIGURA 21-A) adere com facilidade às superfícies, já com a 

umidade reduzida para 61,28% o material adquiriu maior consistência (FIGURA 21- 

B), formando pelotas não aderentes. Isso facilitou especialmente a manipulação no 

laboratório e ao mesmo tempo adequou o volume total de LTA à capacidade da 

placa do forno para secagem final em um único carregamento.

A secagem no forno foi executada à temperatura constante de 100°C, sem 

intervenções durante 24 horas, quando foi verificado o teor de umidade do material 

em 35,10% (FIGURA 21-C). Portanto, prosseguiu-se com a secagem nas mesmas



condições por mais 24 horas, obtendo um LTA isento de umidade na forma de 

torrões (FIGURA 21-D), cuja dureza inviabilizou a redução granulométrica manual no 

gral e pistilo em laboratório e exigiu ensaios mais complexos de moagem no moinho 

de bolas.

Estabeleceu-se o fim das operações de secagem do LTA quando esse 

atingiu o teor de umidade 0,18%, após 3 dias de pré-secagem ao ambiente e 48 

horas de secagem no forno a 100°C. A isenção de umidade foi uma condição 

estabelecida para continuidade dos ensaios em laboratório com maior controle, mas 

que resultou em um material que exigiu a operação em moinho de bolas. De fato, ao 

longo do desenvolvimento dos produtos no laboratório muitos parâmetros 

operacionais ainda eram desconhecidos e estavam por ser verificados. Portanto, em 

ensaios futuros há possibilidade de se ajustar previamente o teor de umidade àquele 

necessário para conformação dos corpos de prova, podendo-se preservar a 

plasticidade do LTA, eliminar a necessidade de moagem e a adição de água no 

processo de obtenção das cerâmicas mais à frente.

FIGURA 22 -  CURVA DE MOAGEM DO LTA 

FONTE: O autor (2019).

O produto da secagem (FIGURA 21-D) possuía granulometria grosseira, 

com 90% do material retido na peneira de 0,710 mm, correspondente ao instante 0



minuto na curva de moagem do LTA na FIGURA 22. Assim, inevitavelmente o 

beneficiamento em laboratório exigiu a inclusão da etapa de moagem em moinho de 

bolas para ajuste da granulometria. O resultado do ensaio é apresentado na forma 

da curva de moagem (FIGURA 22), relacionando o percentual passante em cada 

peneira indicada na legenda em função do tempo de moagem.

Notou-se a evolução na redução granulométrica com maior dispersão do 

tamanho das partículas entre o início e os 120 minutos de moagem. Pouco após os 

120 minutos o material adquiriu distribuição mais uniforme e relativamente constante 

no conjunto de peneiras de 0,177 a 0,710 mm até a conclusão do teste. Esse fato 

pode ser explicado pela redução da granulometria para aberturas inferiores à 

peneira mais fina utilizada, de 0,177 mm, e a retenção de frações mais duras do 

material. Além disso, a taxa de moagem permaneceu visualmente constante do 

início ao instante de 180 minutos, quando é observada a redução do rendimento do 

moinho devido à retenção de partículas mais duras no conjunto de peneiras. De fato, 

nos últimos 60 minutos do teste não houve alteração significativa na curva 

granulométrica do LTA entre 0,177 e 0,710 mm, portanto, definiu-se a duração da 

operação de moagem em 180 minutos por batelada de 1 kg de material no moinho 

de bolas.

Após 180 minutos de moagem, foi obtido cerca de 1 kg de LTA com 

granulometria mais fina, com 67% do material passante na peneira 0,177 mm e 68% 

na peneira 0,25 mm, rendimento satisfatório para classificação e posterior 

homogeneização das misturas na composição das cerâmicas. De fato, a sequência 

do ensaio de moagem revelou relativa ineficiência do moinho de bolas a partir do 

instante 180 minutos até o final, aos 240 minutos, quando o passante na peneira 

0,25 mm evoluiu de 68% para 74%. Assim, a taxa média de redução granulométrica 

em 0,25 mm nos últimos 60 minutos foi de apenas 6 pontos percentuais por hora 

(pp/h), contra 21 pp/h nos primeiros 180 minutos. Isso corroborou para definição do 

método de moagem, que consistiu na operação de bateladas de 1 kg por 180 

minutos no moinho de bolas, seguida da classificação em 0,25 mm, reciclo do 

material retido e saída do LTA passante como matéria-prima beneficiada para 

imediata aplicação no processo de obtenção das cerâmicas.

A TABELA 20 apresenta o balanço de massa ao longo das operações de 

beneficiamento do LTA e o teor de umidade das saídas de cada operação unitária. 

As quantidades de água correspondem à perda da umidade na forma de vapor



durante as operações de secagem, e foi calculada pela determinação do teor de 

umidade e massa total da saída em cada etapa. Verificou-se que partindo-se de 

34788 g de LTA no estado original foram removidos 29029 g de água. Além disso, 

foram quantificadas, por diferença entre a massa inicial e final de cada operação, 

perdas totais de 285 g durante o beneficiamento, principalmente na secagem ao 

ambiente. A maior parte das perdas de LTA ocorreram no seu estado original com a 

aderência aos recipientes e ferramentas utilizadas para mistura, homogeneização e 

revolvimento. Ao final foram produzidos 5474 g de matéria-prima LTA classificada 

em 0,25 mm e com teor de umidade de 0,18%.

TABELA 20 -  BALANÇO DE MASSA DO BENEFICIAMENTO DO LTA

Material Massa 
Inicial (g)

Secagem
Ambiente

(g)

Secagem 
Forno (g)

Moagem 
0,25 mm (g)

Teor de 
Umidade

LTA centrifugado 34788 - - - 83,96%

LTA 3 dias ambiente - 14301 - - 61,28%

LTA seco - - 5484 - 0,18%

Água - 20219 8810 - 100,00%

LTA beneficiado - - - 5474 0,18%

1Perdas totais - 268 7 10 -

FONTE: O autor (2019).

NOTA: 1Massa total das perdas ao longo das operações obtida pela diferença entre a massa inicial e 
a massa final em cada operação.

A rota para o desenvolvimento das cerâmicas em laboratório exigiu o 

estabelecimento de um fluxo de beneficiamento do LTA para obtenção de um 

material isento de umidade para controle e replicabilidade dos ensaios. No entanto, 

a secagem atribuiu igualmente algumas características indesejadas como a perda 

da plasticidade natural, o aumento da granulometria e a dificuldade de moagem do 

material em operações mais simples em gral e pistilo. Deste modo, foi mandatória a 

execução da operação de moagem no moinho de bolas, tornando o beneficiamento 

do LTA em escala de laboratório relativamente complexo em comparação aos 

demais resíduos. Contudo, uma vez obtidos os produtos e definidos todos os 

métodos e parâmetros operacionais de produção, é possível avaliar uma 

simplificação do beneficiamento, preservando o teor de umidade e a plasticidade do 

LTA em valores adequados para mistura e conformação dos produtos. Assim,



poderia ser reduzida a operação de secagem e, consequentemente, suprimida a 

operação de moagem.

4.2.2 Areia de fundição

Como verificado na caracterização, as areias de fundição AF-AI, AVF-Fe e 

ARF-Fe são resíduos com parâmetros muito semelhantes e em condições 

adequadas para incorporação à massa dos corpos de prova. O único inconveniente 

significativo identificado é a presença de impurezas na forma de partes de madeira, 

oriundas da confecção dos moldes de fundição, e fragmentos metálicos das 

rebarbas das peças. Essas impurezas eram visíveis nos resíduos, destacando-se 

pela forma, cor e, sobretudo, por terem granulometria mais grossa que a das areias. 

Portanto, os materiais foram primeiramente submetidos à operação de limpeza na 

peneira 0,42 mm, na qual ficaram retidas as impurezas e partes ainda aglomeradas 

de areia, impróprias para mistura e homogeneização das composições das 

cerâmicas.

FIGURA 23 -  COMPOSIÇÃO E MISTURA DA AF 

FONTE: O autor (2019).

Coerente com a distribuição granulométrica das areias no estado bruto, 

foram obtidos rendimentos de 85%, 65% e 75% para a AF-AI, AVF-Fe e ARF-Fe 

respectivamente, correspondendo às frações passantes na limpeza com a peneira 

de 0,42 mm. O material retido foi rejeitado como impureza e o passante combinado 

conforme equação (3.2), resultando na matéria-prima beneficiada e denominada AF. 

A FIGURA 23 ilustra através de registro fotográfico a mistura das areias na 

proporção de 4% de AF-AI, 57% de AVF-Fe e 39% de ARF-Fe classificadas em 0,42



mm. Ao final, como produto, obteve-se a AF homogeneizada igualmente classificada 

em 0,42 mm.

A TABELA 21 relaciona o balanço de massa através das operações de 

limpeza e mistura a partir dos três resíduos de areia de fundição até a obtenção da 

matéria-prima AF. Durante a limpeza na peneira de 0,42 mm foram removidos 2396 

g de impurezas e foi verificada uma perda total de apenas 7 g decorrente da 

manipulação dos materiais. Antes da mistura, as areias classificadas em 0,42 mm 

foram dosadas, restando os excedentes de AF-AI, AVF-Fe e ARF-Fe relacionados 

como massa final. Ao final, foram produzidos 4993 g de matéria-prima beneficiada 

AF, mantendo o reduzido teor de umidade original e pronta para uso na confecção 

dos corpos de prova.

TABELA 21 -  BALANÇO DE MASSA DO BENEFICIAMENTO DAS AREIAS DE FUNDIÇÃO

Material 1Massa 
Inicial (g)

Limpeza 
0,42 mm (g) Mistura (g) 3Massa 

Final (g)
Teor de 

Umidade

AF-AI bruta 300 - - - 0,19%

AVF-Fe bruta 4775 - - - 1,12%

ARF-Fe bruta 2808 - - - 0,19%

AF-AI < 0,42 mm - 255 199 56 0,18%

AVF-Fe < 0,42 mm - 3119 2847 273 1,08%

ARF-Fe < 0,42 mm - 2105 1947 158 0,16%

Impurezas > 0,42 mm - 22396 - - 0,91%

AF beneficiada - - - 4993 0,73%

4Perdas totais - 7 - - -

FONTE: O autor (2019).

NOTA: 1Massa de AF-AI, AVF-Fe e ARF-Fe brutas alimentadas na operação de beneficiamento. 
2Massa das impurezas e grãos retidos na peneira de 0,42 mm, descartados.
3Massa total beneficiada em AF e massa excedente de AF-AI, AVF-Fe e ARF-Fe limpas.
4Massa total das perdas ao longo das operações obtida pela diferença entre a massa inicial e a 
massa final em cada operação.

O beneficiamento das areias foi relativamente simples se comparado com as 

sequências adotadas para os demais resíduos, porém, restou uma fração importante 

de cerca de 30% de impurezas não incorporadas às cerâmicas. Em verdade, os 

aglomerados de areia poderiam ser submetidos a uma operação de moagem e 

classificação, restando apenas fragmentos metálicos e de madeira, contudo isso 

aumentaria a complexidade do beneficiamento. Outrossim, apesar do inconveniente 

de aplicação desse material retido em 0,42 m, as areias de fundição em geral



possuem alta pureza em sílica e granulometria uniforme, como levantado na revisão 

da literatura e confirmado na caracterização dos resíduos. Assim, o subproduto da 

limpeza poderia ser testado na incorporação à matriz do concreto ou blocos 

cimentícios, comojá largamente abordado em estudos contemporâneos.

4.2.3 Escória

Originalmente isenta de umidade, a ESC-Fe teve um fluxo de 

beneficiamento focado na adequação granulométrica e remoção do ferro metálico. 

Primeiramente, o material bruto e heterogêneo (FIGURA 24-A), com granulometria 

irregular e grosseira, passou por uma operação de britagem manual e em moinho de 

facas, o que possibilitou a primeira classificação em 2,38 mm. O material retido na 

peneira (FIGURA 24-B) apresentava fases sólidas distintas na forma de incrustações 

de ESC-Fe em fragmentos metálicos de forma predominante esférica, resultantes da 

rotação do moinho de facas. Já o material passante (FIGURA 24-C) era 

relativamente mais homogêneo e distinguia-se pela predominância visual de ESC-Fe 

em relação ao ferro metálico.

A) ESC-Fe bruta
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FIGURA 24 -  SAÍDAS DO FLUXO DE BENEFICIAMENTO DA ESC-FE 

FONTE: O autor (2019).



Antes de seguir no fluxo de beneficiamento da FIGURA 24, foram realizados 

testes de separação magnética com o disco de ímã de neodímio grau N42 em 

ambas as frações obtidas com a britagem, verificando o teor de material magnético 

de 74,40% no retido em 2,38 mm e de 33,32% no passante. Com isso, foi tomada a 

decisão de se realizar a operação de separação magnética apenas no material mais 

grosso (FIGURA 24-B), resultando no ferro metálico com granulometria superior a 

2,38 mm (FIGURA 24-E) e na ESC-Fe grossa (FIGURA 24-D), que foi misturada ao 

material mais fino (FIGURA 24-C).

Optou-se por não realizar a separação magnética no produto fino da 

britagem, passante em 2,38 mm, já que o ferro metálico possivelmente estaria 

incrustado por ESC-Fe e a separação magnética antes da moagem no moinho de 

bolas poderia resultar na perda de material de interesse para obtenção das 

cerâmicas. Com efeito, após o ensaio de moagem verificou-se que o valor real de 

material magnético presente era de apenas 22,90%, inferior à medição de 33,32% 

antes da moagem.

Portanto, além de proporcionar um maior percentual de recuperação da 

ESC-Fe concomitante à adequação granulométrica, a moagem seguida da 

classificação em 0,25 mm foi suficiente para remover a fração mais fina do ferro 

metálico (FIGURA 24-G). Constatou-se, então, que a operação do moinho de bolas 

proporcionou a separação das duas fases, a moagem da ESC-Fe e preservou a 

granulometria do ferro metálico, que ao final do beneficiamento foi majoritariamente 

retido na peneira de 0,25 mm. Consequentemente, dispensou-se a necessidade de 

uma segunda operação de remoção por separação magnética ao final do fluxo de 

beneficiamento. Isso pode ser confirmado pela redução no teor de material 

magnético de 19,76% no carregamento do moinho de bolas para 6,39% na matéria- 

prima ESC-Fe já beneficiada (FIGURA 24-F).

O ensaio de moagem da ESC-Fe foi conduzido no mesmo moinho de bolas 

e analisado no mesmo conjunto de peneiras empregados no ensaio de moagem do 

LTA. Entretanto, a curva de moagem obtida para a ESC-Fe (FIGURA 25) foi distinta 

da obtida para o LTA (FIGURA 22). Como visto, no caso do LTA ficaram bem 

definidas duas etapas: a primeira com uma uniformização da distribuição 

granulométrica e taxa média de moagem relativamente constante de 21 pontos 

percentuais por hora (pp/h), em relação à peneira de 0,25 mm, do início aos 180



minutos; e a última com uma distribuição constante do material retido e reduzida 

taxa de moagem de 6 pp/h nos últimos 60 minutos.

Já na curva de moagem da ESC-Fe (FIGURA 25) observou-se taxa variável 

de moagem com maiores valores logo nos primeiros 60 minutos e forte redução a 

partir desse instante, principalmente nas faixas granulométricas mais finas. Uma 

hipótese que poderia explicar esse fato é a liberação da ESC-Fe de incrustações de 

ferro metálico e a maior facilidade de moagem da própria ESC-Fe em comparação 

com o LTA já no início da operação. De fato, no instante 60 minutos a fração 

passante na peneira 0,25 mm atingiu 68%, a mesma obtida para o LTA após 180 

minutos de moagem, e a taxa média de moagem em relação à mesma peneira 

passou a ser reduzida de 4 pp/h, contra 38 pp/h nos primeiros 60 minutos.

 0,710 mm -0,600 mm  0,420 mm

 0,300 mm -0,250 mm  0,177 mm

FIGURA 25 -  CURVA DE MOAGEM DA ESC-FE 

FONTE: O autor (2019).

Entre os instantes 120 e 180 minutos foi observada uma pequena evolução 

do material retido no conjunto de peneiras, com o estreitamento entre a faixas 

granulométricas e alcance da fração passante na peneira 0,25 mm em 76%. Além 

disso, o material retido em 0,25 mm concentrou o ferro metálico, que verificado 

através do ensaio de separação magnética alcançou o teor de 94,75%. Já no 

material passante o teor foi reduzido a 6,39%. Esse resultado contribuiu para a



decisão de não se executar uma segunda operação de separação magnética antes 

ou depois da moagem, já que a própria classificação final da matéria-prima removeu 

de forma satisfatória o ferro metálico.

A partir dos 180 minutos de moagem a operação passou a agregar pouco 

valor à matéria-prima, mantendo a reduzida taxa de moagem e relativa constância 

na fração retida no conjunto de peneiras. Portanto, a operação foi dada por 

concluída aos 180 minutos com uma carga de cerca de 1 kg de material, resultando 

na matéria-prima beneficiada ESC-Fe, classificada em 0,25 mm com teor de ferro 

metálico de 6,39%. Outrossim, como subprodutos foram obtidas duas frações de 

ferro metálico retidas em 2,38 mm e 0,25 mm.

TABELA 22 -  BALANÇO DE MASSA DO BENEFICIAMENTO DA ESC-FE

1Material Massa 
Inicial (g)

Britagem 
2,38 mm

(g)

Separação
Magnética

(g)

Moagem 
0,25 mm

(g)

2Teor de 
Ferro 

Metálico

Teor de 
Umidade

A) ESC-Fe 
Bruta 11245 - - - 39,78% 0,21%

B) ESC-Fe 
Grossos - 4141 - - 74,40% 0,08%

C) ESC-Fe 
< 2,38 mm - 6867 - - 20,31% 0,29%

D) ESC-Fe 
> 2,38 mm - - 1266 - 16,79% 0,22%

E) Ferro 
> 2,38 mm - - 2868 - 100,00% 0,02%

3F) ESC-Fe 
< 0,25 mm - - - 6962 6,39% 0,28%

G) Ferro 
> 0,25 mm - - - 1160 100,00% 0,23%

4Perdas 237 7 11totais

FONTE: O autor (2019).

NOTA: 1Correspondem às saídas do fluxo de beneficiamento na FIGURA 24.
2Material magnético separado com ímã de neodímio grau N42 em forma de disco com diâmetro de 40 
mm e espessura de 5 mm.
3Corresponde à ESC-Fe beneficiada.
4Massa total das perdas ao longo das operações obtida pela diferença entre a massa inicial e a 
massa final em cada operação.

A TABELA 22 relaciona o balanço de massa das saídas nas operações de 

beneficiamento da ESC-Fe e os respectivos teores de ferro metálico e de umidade. 

Os materiais indicados nessa tabela correspondem àqueles organizados no fluxo da 

FIGURA 24, possibilitando a identificação dos materiais de entrada e saída em cada 

operação unitária. De forma geral, observou-se a preservação da isenção de 

umidade ao longo do beneficiamento e ampla variação no teor de ferro metálico



devido à operação separação magnética associada à classificação granulométrica. 

O fechamento do balanço de ferro metálico revelou o teor de 39,78% na ESC-Fe 

bruta, a remoção de 4028 g e o  teor reduzido a 6,39% na ESC-Fe beneficiada. O 

elevado teor de ferro metálico no resíduo bruto evidencia oportunidades de 

melhorias na sua origem, já que matéria-prima da própria fundição é perdida ao ser 

incorporada ao resíduo escória.

Inicialmente, toda a massa de 11245 g disponível de ESF-Fe bruta passou 

pela operação de britagem, produzindo 4141 g de materiais mais grossos, com 

concentração de 74,40% de ferro, e 6867 g de material classificado em 2,38 mm 

com concentração de ferro de 20,31%. Esse resultado permitiu identificar potencial 

de remoção das frações metálicas, indesejadas no processo de obtenção das 

cerâmicas, através das operações de classificação já normalmente associadas à 

britagem e moagem. Ainda na britagem, foram contabilizadas perdas de 2% em 

massa, devido principalmente ao manuseio, projeção e suspensão de partículas no 

acionamento do rotor do moinho de facas.

Após única operação de separação magnética da fração mais grossa, foram 

produzidos 1266 g de ESC-Fe grossa com 16,79% de ferro metálico, conferindo a 

remoção de 71% de todo o ferro removido ao longo do beneficiamento. Ao final, no 

moinho de bolas e classificação, foi separado o restante do ferro metálico com 

granulometria reduzida e 6962 g da matéria-prima ESC-Fe beneficiada, contendo 

teor de umidade de 0,28% e de ferro de 6,39%.

O fluxo de operações de beneficiamento da ESC-Fe poderia ser simplificado 

na aplicação em maior escala, com emprego de um moinho de bolas de maior 

capacidade. Nesse caso, a britagem e separação magnética no início poderiam ser 

excluídas com o carregamento direto no moinho, seguido pela classificação e 

separação do ferro. Além disso, como foi constatada a perda de ferro incorporado ao 

resíduo, poderia ser de interesse das fundições incluir operação de recuperação da 

matéria-prima, ao mesmo tempo em que realiza o beneficiamento da ESC-Fe com 

destino à indústria cerâmica. Independentemente da viabilidade de reciclo na própria 

fundição, o ferro metálico recuperado da escória pode ser vendido à indústria 

siderúrgica.



4.2.4 Conjunto de matérias-primas

A TABELA 23 sumariza as quantidades e as principais características 

obtidas com o beneficiamento dos resíduos nas matérias-primas. O aspecto final de 

cada material pode ser conferido no registro fotográfico da FIGURA 26.

TABELA 23 -  CONJUNTO DE MATÉRIAS-PRIMAS BENEFICIADAS

Matéria-Prima Massa (g) Teor de Umidade G ranulom etria (mm) Teor de Ferro Metálico

LTA 5474 0,18% < 0,25 -

AF 4993 0,69% < 0,42 -

ESC-Fe 6962 0,28% < 0,25 6,39%

FONTE: O autor (2019)

FIGURA 26 -  CONJUNTO DE MATÉRIAS-PRIMAS BENEFICIADAS 

FONTE: O autor (2019).

Foram obtidas quantidades suficientes para confecção e ensaios com corpos 

de prova conforme planejado na TABELA 15. O teor de umidade ficou inferior a 1% 

em todos os materiais, caracterizando a isenção de umidade para aplicação prática. 

A granulometria foi ajustada em todos os casos, através da moagem e classificação 

em 0,25 mm para o LTA e a ESC-Fe e a classificação em 0,42 mm para a AF. A 

granulometria obtida para o LTA e ESC-Fe contribuiu na posterior homogeneização 

e como plastificante na confecção dos corpos de prova. Além disso, considerando 

que pela sua origem são materiais predominantemente amorfos, tendem a fundir a 

temperaturas mais baixas do que a AF. Desta forma, partículas grandes de LTA e 

ESC-Fe na estrutura poderiam se fundir completamente e, na ausência de uma fase 

sólida representativa, resultar em erupções na superfície ou deformações do corpo 

de prova. Essa preocupação não existiu com relação à A F e a  sua classificação em



0,42 mm se justificou apenas pela remoção de impurezas e aglomerados de areia 

mais grossos, cuja aplicação poderia ser testada na incorporação ao concreto ou em 

blocos cimentícios.

O teor de ferro metálico na ESC-Fe foi o que provavelmente resultou no 

valor de perda ao fogo negativo em -1,8%, denotando o ganho de massa devido à 

oxidação do metal durante a calcinação para caracterização. Além de um 

inconveniente na queima das cerâmicas, o ferro dificulta a moagem, a 

homogeneização das misturas e deveria ser recuperado para reciclo na própria 

indústria metalúrgica. Portanto, a redução do teor de 39,78% para 6,39% na ESC-Fe 

teve papel importante no desenvolvimento das cerâmicas e na recuperação de um 

subproduto com valor agregado.

4.3 CERÂMICAS

Introduzindo as três matérias-primas beneficiadas ao processo de obtenção 

de cerâmicas, dosadas de acordo com as composições da TABELA 15 e água 

suficiente para conformação, obteve-se um conjunto mínimo de cinco corpos de 

prova para os 154 produtos diferentes, resultantes da combinação das 22 

composições e sete temperaturas de queima. Todos os conjuntos fabricados foram 

submetidos à sequência de ensaios de teor de umidade, perda ao fogo, contração 

linear, densidade aparente, absorção de água, porosidade aparente e resistência à 

flexão. O desempenho no ensaio de resistência à flexão foi adotado como parâmetro 

decisivo para seleção do produto final, o qual foi submetido às análises 

complementares de difratometria de raios X, microscopia eletrônica de varredura, 

mapeamento de elementos químicos e testes de imobilização de contaminantes.

De forma geral, visualmente os corpos de prova conservaram suas 

características de forma após o processo de queima (FIGURA 27), exceto na 

temperatura de 1200°C, na qual as composições F e K sofreram deformação pelo 

início da fusão e desprendimento de gases (FIGURA G.6). Esse fenômeno foi 

igualmente observado a 1250°C para a composição I e, nos casos mais extremos, 

ocorreu a completa fusão dos corpos de prova das composições B, C, D, E, F, J e K 

(FIGURA G.7). Além disso, outros fenômenos, que podem ser visualizados na 

FIGURA 27 e em detalhes no registro fotográfico no APÊNDICE G, foram o aumento 

da contração linear e a mudança de cor dos corpos de prova com o aumento da



temperatura de queima. Isso ocorreu fundamentalmente pelo aumento da fase 

líquida e síntese de outros minerais em temperaturas mais elevadas.

FIGURA 27 -  REGISTRO FOTOGRÁFICO DO CONJUNTO DE CORPOS DE PROVA OBTIDOS

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Corpos de prova obtidos para cada temperatura de queima, agrupados em pilhas de cinco 
para cada composição, organizadas em duas colunas: à esquerda de cima para baixo da composição 
A a K e à  direita da L a V. Registro fotográfico mais detalhado no APÊNDICE G. Os corpos de prova 
para as composições B, C, D, E, F, J e K fundiram na queima a 1250°C como pode ser observado na 
FIGURA G.7 no APÊNDICE G.

TABELA 24 -  TEOR DE UMIDADE ADICIONADA E DE PERDA AO FOGO POR COMPOSIÇÃO

Composição (%) , Umidade 2p.R  Composição (%) , Umidade 2pF .

LTA AF E?C'  <%) <%) LTA AF Ef C'  <%) <%)Fe Fe
A 50 50 0 11,86 22,68 L 55 15 30 16,40 23,46
B 50 0 50 13,15 22,44 M 50 20 30 13,84 23,14
C 35 15 50 10,41 16,74 N 40 30 30 14,33 17,90
D 30 20 50 9,88 15,28 O 30 40 30 12,04 15,40
E 25 25 50 7,66 13,43 P 25 45 30 10,15 12,14
F 20 30 50 9,15 11,09 Q 65 15 20 18,35 28,76
G 45 15 40 13,56 20,84 R 60 20 20 17,30 25,64
H 40 20 40 12,58 17,70 S 55 25 20 14,01 25,41

30 30 40 10,36 15,29 T 50 30 20 15,28 21,57
J 20 40 40 10,14 10,63 U 45 35 20 12,46 21,28
K 15 45 40 9,12 8,92 V 40 40 20 11,62 18,99

FONTE: O autor (2019).

NOTA: 1Médias dos resultados do teor de umidade adicionada às misturas das composições para 
confecção dos corpos de prova, medida pela diferença entre a massa do corpo de prova após a 
prensa e após a secagem. Indica a quantidade de água necessária adicionada durante a preparação 
das misturas.
2Médias do teor de perda ao fogo (P.F.) de cada composição após queima a 1200°C por 2 horas. As 
médias e respectivos intervalos de confiança para os teores de P.F. de todos os produtos obtidos 
encontram-se na TABELA B.1 no APÊNDICE B.

Um caso atípico foi a composição A, única que não possuía ESC-Fe. Todos 

os produtos A, obtidos nas sete temperaturas de queima, não desenvolveram 

resistência e tornaram-se muito frágeis ao ponto de se desfazerem durante a



simples manipulação. Constatou-se que não ocorreu a sinterização do material e, 

portanto, foi inviável prosseguir com a sequência de ensaios com estes corpos de 

prova, vindo a ser rejeitados após verificação da massa e das dimensões.

Ainda como uma observação geral, tanto o parâmetro de teor de umidade, 

correspondente à água adicionada à mistura, como o teor de perda ao fogo dos 

corpos de prova não possuem significado direto como características das cerâmicas 

obtidas. Na realidade, são parâmetros do processo de obtenção, que podem ser 

controlados afim de otimização e são igualmente determinantes na qualidade 

percebida do produto final, tais como forma, resistência à flexão e absorção de água.

Como esperado, os parâmetros de umidade e perda ao fogo não variaram 

significativamente em função da temperatura de queima, mas sim por composição, 

tendo sido cada mistura preparada em única batelada. A TABELA 24 relaciona as 

médias dos teores de umidade adicionada à mistura e de perda ao fogo às 

respectivas composições. Os dados de perda ao fogo são igualmente apresentados 

em detalhes na TABELA B.1 no APÊNDICE B.
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♦ Umidade Adicionada » Perda ao Fogo Fração de LTA na composição (%)

FIGURA 28 -  CORRELAÇÃO DOS TEORES DE UMIDADE ADICIONADA E DE PERDA AO FOGO 
COM A FRAÇÃO DE LTA NA COMPOSIÇÃO DA CERÂMICA

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Correlação do teor de umidade, resultante da água adicionada às misturas para confecção 
dos corpos de prova, e do teor de perda ao fogo, após processo de queima das cerâmicas, com a 
fração de LTA na composição. Não identificada correlação significativa com as frações de AF e ESC- 
Fe. As médias e respectivos intervalos de confiança para os teores de perda ao fogo de todos os 
produtos obtidos encontram-se na TABELA B.1 no APÊNDICE B.



Não foi identificada correlação da demanda por água na mistura, em termos 

de teor de umidade adicionada, com as frações de AF e ESC-Fe. Ao contrário, 

conforme a curva apresentada na FIGURA 28, há uma forte correlação entre a 

quantidade de água e a fração de LTA na sua composição. Com efeito, foi 

identificada a correlação de primeira ordem com coeficiente 0,90, indicando que é 

possível determinar a quantidade de água necessária para conformação por 

prensagem em função da fração de LTA aplicada na composição da cerâmica. Além 

disso, corrobora com a hipótese de simplificação das operações de beneficiamento 

do LTA, através do ajuste do teor de umidade da matéria-prima de acordo com a 

necessidade da mistura. Nessas condições o LTA poderia ser submetido a uma 

operação de secagem mais simples e com menor aporte energético, não seriam 

formados torrões duros do material, o que poderia inclusive dispensar a operação de 

moagem.

Da mesma forma, a FIGURA 28 indica a correlação de primeira ordem entre 

o teor de perda ao fogo e a fração de LTA na composição. Nesse caso era previsto 

um coeficiente de correlação muito próximo a 1,00, pois na caracterização dos 

resíduos o LTA foi identificado como o único material com potencial significativo de 

contribuição neste parâmetro. Portanto, assim como no caso da quantidade de água 

necessária na mistura, o teor de perda ao fogo também pode ser controlado pela 

fração de LTA aplicada.

O LTA teve papel essencial como plastificante nas misturas, assegurando a 

conformação e integridade dos corpos de prova durante a manipulação e secagem 

dos mesmos. Corpos de prova com reduzida fração de LTA eram muito delicados 

antes da queima e exigiram mais cuidado na manipulação. Foram confeccionados 

44 corpos de prova da composição K, a que possuía a menor fração de LTA (15%) 

dentre todas as composições, e foram perdidas sete unidades por ruptura durante a 

manipulação para pesagem, secagem ou enfornamento. Por outro lado, a aplicação 

de maiores percentuais de LTA garante a integridade do corpo de prova ao longo da 

fabricação, mas também aumenta o teor de perda ao fogo da cerâmica, afetando a 

qualidade do produto final.



4.3.1 Propriedades e seleção dos produtos

A TABELA 25 apresenta os resultados de resistência à flexão obtidas para 

as composições de B a O em todas as temperaturas de queima. Os corpos de prova 

da composição A tornaram-se muito frágeis e não foram submetidos ao ensaio, e os 

das composições de P a V desenvolveram resistência muito reduzidas. Todos os 

resultados de resistência à flexão estão relacionados na TABELA A.1 no APÊNDICE 

A. De forma geral, observou-se maiores ganhos de resistência à flexão nas 

composições como maior fração de ESC-Fe e a partir da queima a 1100°C. Os 

melhores resultados foram obtidos nas cerâmicas com 50% de ESC-Fe, queimadas 

a 1200°C, e com 40% de ESC-Fe a 1250°C.

TABELA 25 -  RESISTÊNCIA À FLEXÃO EM FUNÇÃO DA COMPOSIÇÃO E TEMPERATURA

Composição (%) Resistência à Flexão (MPa) x Temperatura de Sinterização (°C)

LTA AF ESC-Fe 950 1000 1050 1100 1150 1200 11250

B 50 0 50 0,59 1,23 1,94 5,14 9,74 216,34 *

C 35 15 50 0,41 1,20 1,66 5,50 8,02 14,05 *

D 30 20 50 0,42 1,03 1,64 5,13 7,77 12,13 *

E 25 25 50 0,33 0,95 1,60 4,71 7,11 8,73 *

F 20 30 50 0,39 1,00 1,46 5,03 7,24 4,10 *

G 45 15 40 0,38 0,84 1,16 3,36 5,10 8,37 316,66

H 40 20 40 0,43 0,78 1,15 3,00 4,46 7,12 13,33

30 30 40 0,27 0,69 0,98 3,02 4,20 6,29 6,17

J 20 40 40 0,28 0,66 1,00 3,07 3,91 5,74 *

K 15 45 40 0,40 0,69 0,99 2,77 3,55 4,41 *

L 55 15 30 0,26 0,62 0,76 1,82 2,37 4,03 7,02

M 50 20 30 0,26 0,59 0,67 1,50 2,18 3,33 5,95

N 40 30 30 0,22 0,59 0,68 1,47 2,12 3,00 5,18

O 30 40 30 0,24 0,47 0,53 1,51 1,89 2,73 4,39

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Médias dos resultados do ensaio de resistência à flexão em MPa com cinco corpos de prova 
por composição e temperatura. Resultados das composições que atingiram os maiores valores de 
resistência à flexão. As médias e respectivos intervalos de confiança para as resistências à flexão de 
todos os produtos obtidos encontram-se na TABELA A.1 no APÊNDICE A.
1Composições B, C, D, E, F , J e K  fundiram durante a queima a 1250°C.
2Cerâmica escolhida denominada B1200: 50% LTA, 50% ESC-Fe, queima a 1200°C desenvolveu 
resistência à flexão de 16,34 MPa.
3Cerâmica escolhida denominada G1250: 45% LTA, 15% AF, 40% ESC-Fe, queima a 1250°C 
desenvolveu resistência à flexão de 16,66 MPa.

Como a resistência à flexão é o fator determinante para aplicação na 

construção civil, foram selecionados apenas os dois produtos com melhor



desempenho neste parâmetro para posteriores análises mais aprofundadas de 

mineralogia e de imobilização de possíveis contaminantes. Entretanto, dada 

disponibilidade de muitos resultados de qualidade para todos os produtos, foram 

identificadas algumas correlações interessantes, que podem suportar o futuro 

desenvolvimento dos processos de fabricação, bem como propor novas hipóteses 

para eventual continuidade desta pesquisa.

Denominada B1200, a primeira cerâmica escolhida foi obtida a partir da 

composição B, composta por 50% de LTA e 50% de ESC-Fe, queimada a 1200°C, e 

alcançou a resistência à flexão média de 16,34 MPa. Outrossim, manteve 

visualmente as características de forma, obteve uma cor cinza escura (FIGURA G.6 

no APÊNDICE G) e, por não conter AF na sua fórmula, apresentou um acabamento 

relativamente liso e mais uniforme se comparado com as demais cerâmicas obtidas. 

Quando queimada a 1150°C, apenas 50°C abaixo do B1200, a mesma composição 

B não desenvolveu resistência à flexão no mesmo patamar, atingindo média 

relativamente reduzida de 9,74 MPa. Já na temperatura de 1250°C o material se 

fundiu completamente. Desta forma, sugere-se que possivelmente a resistência à 

flexão máxima para a composição B se encontre no intervalo de queima de 1150°C 

a 1250°C durante duas horas.

O segundo produto escolhido foi identificado G1250 e corresponde à 

composição G, composta por 45% de LTA, 15% de AF e 40% de ESC-Fe, queimada 

a 1250°C, e atingiu resistência à flexão média de 16,66 MPa, muito próxima ao 

produto B1200. Visualmente os corpos de prova preservaram as características de 

forma, adquiriram igualmente a tonalidade cinza escura (FIGURA G.7 no 

APÊNDICE G ) e a  superfície apresentou maior rugosidade ao toque do que o B1200 

devido à adição de AF em 15%. Exceto pela diferença da característica superficial 

entre os dois produtos, ambos se assemelham visualmente quanto à cor e forma. 

Quando queimada à temperatura de 1200°C, a composição G atingiu uma 

resistência à flexão 50% inferior ao G1250 e, como não foram executados processos 

de queima acima de 1250°C, é possível que exista um ponto máximo para este 

parâmetro em temperaturas superiores, imediatamente antes do início da fusão do 

material.

A partir dos dados de resistência à flexão média dos 154 produtos obtidos, 

relacionados na TABELA A.1 no APÊNDICE A, foram verificadas possíveis 

correlações deste parâmetro com as frações dos componentes nas temperaturas de



queima a partir de 1100°C, observando-se ganhos efetivos de resistência à flexão. 

Com efeito, verificou-se valores mais altos para o parâmetro com o aumento da 

temperatura, como mostrado pelas curvas na FIGURA 29, limitado pelo início da 

fusão dos corpos de prova. Um exemplo disso é o fenômeno ocorrido com a 

composição F cujo valor máximo de resistência à flexão foi 7,24 MPa a 1150°C 

(TABELA 25). Na temperatura de 1200°C iniciou-se a fusão de F, observada por 

deformações e desprendimento de gases nos corpos de prova, resultando na 

redução da resistência à flexão média para 4,10 MPa. Já a 1250°C, aconteceu a 

completa fusão de F.
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FIGURA 29 -  CORRELAÇÕES ENTRE RESISTÊNCIA À FLEXÃO E FRAÇÃO DE ESC-FE

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Correlação entre resistência à flexão e fração de ESC-Fe na composição das cerâmicas nas 
temperaturas de queima de 1100oC, 1150oC, 1200°C e 1250°C. Verificado maior coeficiente de 
correlação em temperaturas mais elevas. Não identificada correlação entre a resistência à flexão e as 
frações de LTA e AF. Resultados de resistência à flexão em temperaturas inferiores a 1100oC não 
atingiram 2 MPa. As médias e respectivos intervalos de confiança para as resistências à flexão de 
todos os produtos obtidos encontram-se na TABELA A.1 no APÊNDICE A.

Em relação aos componentes, não foram constatadas correlações 

significativas entre a resistência à flexão e as frações de LTA e AF nas 

composições. Por outro lado, a presença da ESC-Fe se demonstrou imprescindível 

para o desenvolvimento desta propriedade e, portanto, para viabilização técnica do 

produto proposto pela pesquisa. Como já mencionado, a composição A sem ESC-Fe 

não desenvolveu resistência o bastante para manter sua integridade na simples



manipulação, independente da temperatura de queima. Já os demais produtos 

apresentaram uma correlação de primeira ordem com a fração de ESC-Fe (FIGURA

29).

Observa-se pelas curvas da FIGURA 29 que os coeficientes de correlação 

ficaram acima de 0,90 para as temperaturas mais baixas, de 1100°C e 1150°C, e 

reduziram um pouco nas temperaturas mais elevadas, mas permanecendo acima de 

0,80. Essa redução no coeficiente pode ser explicada pela queda da resistência à 

flexão de algumas composições com o início da fusão do corpo de prova, como o 

fenômeno ocorrido com F, de 7,24 MPa a 1150°C para 4,10 MPa a 1200°C, 

culminando na completa fusão a 1250°C (TABELA 25). Como não foram 

identificadas correlações com o LTA e a AF, e a composição A sem ESC-Fe não 

desenvolveu resistência independentemente da temperatura, constata-se que a 

fração de ESC-Fe é a variável determinante para o desenvolvimento da resistência 

no produto final e, portanto, não seria viável obter cerâmicas apenas com o uso de 

LTA e AF, no intervalo de temperatura de 950°C a 1250°C.

Seguindo com a análise dos parâmetros de qualidade das cerâmicas, a 

TABELA C.1 no APÊNDICE C apresenta todos os resultados de contração linear 

média (C.L.). Os valores correspondem aos percentuais médios de variação do 

comprimento dos corpos de prova de cada composição. Em temperaturas de queima 

inferiores a 1100°C foram verificados valores mais elevados de C.L. para as 

composições com menor uso da ESC-Fe. Já para as composições com maior 

participação deste componente, notou-se a expansão, caracterizada pela C.L. 

negativa. A análise dos dados não identificou correlação entre a C.L. e a 

composição dos corpos de prova nestes fenômenos observados até a queima a 

1100°C. Contudo, levanta-se a hipótese de que em temperaturas mais baixas ocorre 

o desprendimento de gases devido aos teores de perda ao fogo, resultando na 

expansão dos corpos de prova antes da formação da fase líquida. A partir de 

1100°C, quando foi igualmente observado o ganho de resistência à flexão das 

composições, inicia-se possivelmente a fusão da ESC-Fe, que passa a incorporar a 

fase líquida, aumentando a densidade e reduzindo a porosidade e dimensões dos 

corpos de prova. Abre-se, portanto, a oportunidade de investigação do 

comportamento ao longo da queima com uso de outros métodos como a análise 

térmica diferencial.



A FIGURA 30 apresenta as curvas entre a C.L. e a fração de AF nas 

temperaturas de 1100°C a 1250°C, evidenciando uma correlação de primeira ordem 

com coeficiente superior 0,80, entre essas variáveis. Este fenômeno pode ser 

explicado pela incorporação da AF à fase sólida da estrutura das cerâmicas, 

contribuindo para a preservação da forma e das dimensões dos corpos de prova, 

mas concorrendo com a formação da fase líquida e os consequentes ganhos de 

resistência à flexão e redução da porosidade.
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FIGURA 30 -  CORRELAÇÕES ENTRE CONTRAÇÃO LINEAR E FRAÇÃO DE AF

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Correlação entre contração linear e fração de AF na composição das cerâmicas nas 
temperaturas de queima de 1100oC, 1150oC, 1200°C e 1250°C. Não identificada correlação 
significativa entre a resistência à flexão e as frações de LTA e ESC-Fe. As médias e respectivos 
intervalos de confiança para os resultados de contração linear de todos os produtos obtidos 
encontram-se na TABELA C.1 no APÊNDICE C.

Embora tenham sido observados valores elevados de C.L. para os produtos 

B1200 e G1250, o fenômeno ocorreu proporcionalmente em relação às três 

dimensões, como pode ser visto respectivamente na FIGURA G.6 e FIGURA G.7 no 

APÊNDICE G, assegurando a manutenção da forma dos corpos de prova. 

Possivelmente, a queima de composições mais ricas em AF em temperaturas acima 

de 1250°C poderia resultar em produtos com menor C.L. e resistência à flexão no 

mesmo patamar dos produtos B1200 e G1250, porém esses benefícios 

possivelmente não justificariam o inconveniente operacional e um aporte energético 

extra.

y = -0.3205x+ 18.881 
R2 = 0.93862 

y = -0.2175x+ 13.083 
R2 = 0.68318



A TABELA D.1 no APÊNDICE D relaciona todos os resultados de densidade 

aparente média obtidos e a FIGURA 31 possibilita avaliar as correlações de primeira 

ordem com as frações de LTA e ESC-Fe nas temperaturas de 1100°C a 1250°C. De 

forma geral as densidades são maiores nas cerâmicas obtidas em temperaturas 

mais altas, reduzem com o aumento da fração de LTA e aumentam com a 

incorporação de ESC-Fe na composição.

FIGURA 31 -  CORRELAÇÕES ENTRE DENSIDADE APARENTE E FRAÇÕES DE LTA E ESC-FE

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Correlação entre densidade aparente e as frações de LTA e de ESC-Fe na composição das 
cerâmicas nas temperaturas de queima de 1100oC, 1150oC, 1200°C e 1250°C. Verificado maior 
coeficiente de correlação entre densidade aparente e fração de LTA nas temperaturas de 1100oC e 
1150oC. Verificado maior coeficiente de correlação entre densidade aparente e fração de ESC-Fe nas 
temperaturas de 1200°C e 1250°C. Não identificada correlação entre densidade aparente e fração de 
AF. As médias e respectivos intervalos de confiança para os resultados de densidade aparente de 
todos os produtos obtidos encontram-se na TABELA D.1 no APÊNDICE D.

Nas temperaturas de 1200°C e 1250°C não foi identificada correlação de 

primeira ordem entre a fração do LTA e a densidade, mas foi calculado um 

coeficiente de correlação próximo a 0,70 com a fração de ESC-Fe. Contrariamente, 

nas temperaturas de 1100°C e 1150°C o comportamento se inverte para o LTA, 

aumentando o coeficiente de correlação para próximo de 0,90. Já com relação à 

ESC-Fe, não há grande variação e tendência para o coeficiente de correlação com a 

densidade nas quatro temperaturas, mantendo-se entre 0,67 e 0,87 e sugerindo a 

participação uniforme do material nos valores de densidade aparente.



Este comportamento da densidade aparente em relação as frações de LTA e 

ESC-Fe corrobora com a análise feita anteriormente para a contração linear. Nas 

temperaturas mais baixas, observa-se o aumento do volume e a perda de massa por 

desprendimento de gases devido ao elevado teor de perda ao fogo do LTA, 

conferindo menor densidade aos corpos de prova. Elevando-se a temperatura, a 

partir de 1100°C, inicia-se a formação da fase líquida com a fusão da ESC-Fe, 

resultando na redução do volume e aumento da densidade. Desta forma, tendo sido 

obtidos nas temperaturas mais altas, com frações elevadas e muito próximas de LTA 

e ESC-Fe, os produtos B1200 e G1250 tiveram contrações relativamente 

significativas e densidades comparativamente altas aos demais produtos, atingindo 

respectivamente 1,74 g/cm3 e 1,90 g/cm3.

FIGURA 32 -  CORRELAÇÕES ENTRE POROSIDADE APARENTE E FRAÇÕES DE LTA E ESC-FE

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Correlação entre porosidade aparente e as frações de LTA e de ESC-Fe na composição das 
cerâmicas nas temperaturas de queima de 1100oC, 1150oC, 1200°C e 1250°C. Verificado maior 
coeficiente de correlação entre porosidade aparente e fração de LTA nas temperaturas de 1200°C e 
1250°C. Verificado maior coeficiente de correlação entre porosidade aparente e fração de ESC-Fe 
nas temperaturas de 1100oC e 1150oC. Não identificada correlação entre porosidade aparente e 
fração de AF. As médias e respectivos intervalos de confiança para os resultados de porosidade 
aparente de todos os produtos obtidos encontram-se na TABELA F.1 no APÊNDICE F.

Seguindo uma relação inversa à observada para a densidade aparente e 

reforçando a relação entre temperatura e as frações de LTA e ESC-Fe no 

desenvolvimento das cerâmicas, as curvas da FIGURA 32, correspondentes aos



dados da TABELA F.1 no APÊNDICE F, indicam a redução da porosidade aparente 

média em função do aumento da temperatura de queima. Com relação à 

composição, a porosidade aparente cresce com a maior aplicação de LTA e 

decresce com a ESC-Fe. Nas temperaturas de 1100°C e 1150°C os coeficientes de 

correlação de primeira ordem entre a fração de LTA e a porosidade aparente 

superam 0,85, reduzindo nas temperaturas mais altas.

No caso da ESC-Fe, os coeficientes de correlação foram superiores a 0,95 

para as temperaturas de 1200°C e 1250°C e menores nas temperaturas mais 

baixas, representando um contraponto à influência da fração de LTA na composição. 

Assim, em temperaturas mais elevadas a ESC-Fe contribuiu com a redução da 

porosidade do material devido à sua fusão e incorporação à fase líquida da 

cerâmica, fechando os poros. Ao contrário do LTA, que teve uma participação mais 

evidente nas queimas a baixa temperatura, quando o elevado teor de perda ao fogo 

produziu poros pelo desprendimento de gases e a temperatura não foi 

suficientemente elevada para formar a fase líquida com a ESC-Fe.

FIGURA 33 -  CORRELAÇÕES ENTRE ABSORÇÃO DE AGUA E POROSIDADE APARENTE

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Correlação entre absorção de água e porosidade aparente nas temperaturas de queima de 
1100oC, 1150oC, 1200°C e 1250°C. Verificados elevados coeficientes de correlação e coeficientes 
angulares e lineares muito próximos, sugerindo que a relação entre porosidade aparente e absorção 
de água são independentes da temperatura de queima. As médias e respectivos intervalos de 
confiança para os resultados de absorção de água de todos os produtos obtidos encontram-se na 
TABELA E.1 no APÊNDICE E.



As curvas da FIGURA 33 revelam a forte correlação de primeira ordem entre 

a porosidade aparente e a absorção de água, cujos resultados estão relacionados 

na TABELA E.1 no APÊNDICE E. Além disso, nota-se a proximidade entre os 

coeficientes angulares e lineares das quatro curvas, caracterizando uma relação 

independente da temperatura de queima entre esses dois parâmetros. Portanto, a 

absorção de água é diretamente proporcional e pode ser controlada pela porosidade 

aparente do material. Por sua vez, o controle da porosidade aparente está limitado 

ao desenvolvimento da resistência à flexão dos produtos, o que de fato ocorreu de 

forma expressiva apenas nas queimas a 1200°C e 1250°C. Assim, já que as 

cerâmicas obtidas em temperaturas mais reduzidas não desenvolveram resistência à 

flexão, de modo prático a porosidade aparente e a absorção de água podem ser 

controladas pela fração da ESC-Fe na composição das cerâmicas de maior 

interesse para aplicação.

Os valores de porosidade aparente e de absorção de água para os produtos 

B1200 e G1250 estão relacionados na TABELA 26 juntamente com os valores dos 

demais parâmetros analisados. Outrossim, para comparação, são listados 

resultados para placas cerâmicas obtidas a partir de lodo de ETA e resíduos de 

fundição por outros autores abordados na revisão da literatura. Os produtos B1200 e 

G1250 atingiram resultados inferiores de porosidade aparente e absorção de água 

em relação às cerâmicas revisadas na literatura. O produto G1250 pode ser 

classificado para placa de revestimento do tipo Blla segundo a norma NBR 13.817 

(ABNT, 1997a), na qual a codificação refere-se ao método de fabricação por 

prensagem (B) e absorção de umidade (lia), maior que 3,0% e igual ou inferior a 

6,0%. Já o produto B1200 classifica-se como Bllb, com absorção de umidade maior 

que 6,0% e inferior à 10,0% (llb).

Ainda considerando o parâmetro de absorção de umidade, as cerâmicas 

B1200 e G1250 atendem ao limite máximo de 20% estabelecido pela NBR 15.310 

(ABNT, 2005) como requisito para telhas cerâmicas. Além disso, são relativamente 

leves quando se compara a densidade aparente com algumas das cerâmicas 

revisadas (TABELA 26). Portanto, além da possibilidade de aplicação como placas 

de revestimento, as duas cerâmicas desenvolvidas poderiam ser testadas na 

confecção de telhas.

Em termos de contração linear as cerâmicas produzidas se distinguem muito 

daquelas revisadas na literatura. Enquanto as C.L. revisadas variam entre 4,00% e



8,00%, os valores obtidos para B1200 e G1250 são relativamente muito elevados, 

respectivamente 14,58% e 15,52% (TABELA 26). Contudo, os corpos de prova 

obtidos preservaram as características de forma (FIGURA G.6 e FIGURA G.7 no 

APÊNDICE G), o que garante confiabilidade e replicabilidade na fabricação. 

Adicionalmente, como já discutido, os valores reduzidos de porosidade aparente e 

absorção de água estão relacionadas à redução do volume na queima em 

temperaturas elevadas com a incorporação da ESC-Fe na fase líquida.

TABELA 26 -  COMPARAÇÃO ENTRE PRODUTOS ESCOLHIDOS E SIMILARES DA LITERATURA

Referência
Resistência

flexão
(MPa)

Contração 
linear (%)

Densidade
aparente
(g/cm3)

Porosidade
aparente

(%)

Absorção 
de água (%)

1B1200 16,34 14,58 1,74 17,40 9,77
2G1250 16,66 15,52 1,90 6,59 3,69
3W O LFFeta l.,2015 40,00 4,00 1,30 52,00 40,00
3MYMRIN etal., 
2017 22,60 - 3,30 - 8,60

3TARTARI etal., 
2013 45,00 6,00 - 38,00 27,00

3MONTEIRO etal., 
2008 15,00 8,00 - - 15,00

4MYMRIN etal., 
2016 18,40 7,10 - - 9,20

4MYMRIN etal., 
2014 14,00 6,00 - - 8,00

ALO NSO -
SANTURDE; 
VIGURI; ANDRÉS, 13,58 5,16 2,00 - 5,71

2012

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Comparação dos parâmetros de qualidade dos produtos escolhidos B1200 e G1250 
(destacados) com outras placas cerâmicas obtidas em trabalhos similares, abordados anteriormente 
na revisão da literatura.
1Cerâmica obtida na composição B (50% LTA e 50% ESC-Fe) e queima a 1200°C por 2 horas. 
2Cerâmica obtida na composição G (45% LTA, 15% AF e 40% ESC-Fe) e queima a 1250°C por 2 
horas.
3Cerâmicas obtidas com uso de lodo de ETA e outros materiais, obtidas nos estudos anteriormente 
revisados e relacionados na TABELA 7 e  na TABELA 8.
4Cerâmicas obtidas com uso de resíduos de fundição e outros materiais, obtidas nos estudos 
anteriormente revisados e relacionados na TABELA 11 e na TABELA 12.

Embora as resistências à flexão desenvolvidas por B1200 e G1250 não 

tenham alcançado o patamar das cerâmicas de melhor desempenho nesse 

parâmetro, como Wolff et al. (2015) com 40,00 MPa e Tartari et al. (2013) com 45,00 

MPa, elas ficaram próximas da maior parte dos trabalhos revisados e relacionados 

na TABELA 26, todos igualmente considerados produtos cerâmicos tecnicamente



viáveis para aplicação na construção civil. Além disso, os resultados obtidos para 

porosidade aparente e absorção de água foram relativamente superiores aos demais 

trabalhos, sugerindo possível aplicação em placas de revestimento e telhas. Assim, 

pela avaliação dos cinco parâmetros de qualidade, os produtos B1200 e G1250 

podem ser considerados cerâmicas tecnicamente viáveis e ser testados e avaliados 

na fabricação de placas de revestimento e telhas com aplicação na construção civil.

Além da seleção dos dois produtos, a análise dos resultados de resistência à 

flexão, contração linear, densidade aparente, porosidade aparente, absorção de 

água, assim como a avaliação dos teores de umidade adicionada à mistura e de 

perda ao fogo dos corpos de prova, em função das composições de LTA, AF, ESC- 

Fe e da queima nas sete temperaturas permitiu identificar algumas correlações 

muito relevantes e fatores críticos para produção.

Primeiramente, em relação às composições, a quantidade de água 

necessária na mistura é proporcional à fração do LTA, componente fundamental 

como plastificante, assegurando a integridade dos corpos de prova desde a sua 

conformação na prensa até o enfornamento. A adição de ESC-Fe na mistura é 

imprescindível para sinterização e ganho de resistência à flexão dos corpos de 

prova, isto é, não é possível produzir cerâmicas tecnicamente viáveis somente com 

a combinação de LTA e AF em temperaturas de queima entre 950°C e 1250°C. Já a 

AF contribui na formação da fase sólida da cerâmica, garantindo a manutenção da 

forma e atenuando a contração linear. Entretanto, ao ser adicionada em grande 

quantidade reduz a plasticidade da mistura e compromete a integridade dos corpos 

de prova durante a conformação e secagem. Além disso, as composições com 

frações de AF acima de 15% resultaram em cerâmicas com reduzida resistência à 

flexão. Portanto, poderiam ser testadas composições sem adição de AF, variando-se 

as proporções entre LTA e ESC-Fe com o objetivo de se obter mistura com potencial 

de substituição da argila natural. Neste caso, a AF seria direcionada para pronta 

incorporação ao concreto ou a fabricação de artefatos cimentícios, como já 

largamente abordado na literatura.

Por fim, não foram observados ganhos significativos de resistência à flexão 

nas queimas em temperatura inferior 1100°C pra todas as 22 composições. Com 

efeito, os melhores resultados foram obtidos entre 1200°C e 1250°C, mas produtos 

das composições de B a J atingiram resistências à flexão superiores a 3,00 MPa 

após a queima a 1100°C e 1150°C. Eventualmente, esses produtos podem ser



avaliados para outras aplicações menos restritivas quanto à resistência. A partir de 

1250°C observou-se a completa fusão de algumas composições, sugerindo a 

proximidade da temperatura máxima limite para a pesquisa com os resíduos 

empregados. Em verdade, a análise está limitada ao controle da temperatura de 

queima e a verificação dos resultados diretos sobre os parâmetros de qualidade dos 

produtos obtidos. Uma avaliação mais precisa das transformações de cada 

composição em função da temperatura de queima exigiria ensaios de 

termogravimetria e de análise térmica diferencial (TGA/DTA).

4.3.2 Mineralogia dos produtos

Os produtos B1200 e G1250, selecionados em razão do desempenho 

superior em resistência à flexão, e as correspondentes composições obtidas no 

processo de queima à temperatura de 950°C, respectivamente B950 e G950, foram 

analisados pela difratometria de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) com o objetivo de identificar comparativamente as transformações minerais e 

morfológicas que resultaram no desenvolvimento das propriedades anteriormente 

discutidas.

Composição B -  950oC 1200°C

20° X  Cu-Ka 20° À Cu-Ka

FIGURA 34 -  DIFRATOGRAMAS DA COMPOSIÇÃO B APÓS QUEIMA A 950oC E 1200°C

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Relação entre a intensidade de raios X e o  ângulo de difração para as amostras B950 (à 
esquerda) e B1200 (à direita), mostrando as transformações minerais da composição B entre as 
temperaturas de queima de 950oC e 1200°C.

O difratograma à esquerda na FIGURA 34 corresponde ao produto obtido 

pela queima da composição B, na temperatura de 950°C, denominado B950, e a 

interpretação dos picos revela a presença dos minerais albita Na(AISÍ30s), hematita



Fe203, quartzo SÍO2 e a sua modificação em altas temperaturas, a cristobalita SÍO2. 

Na composição desta cerâmica predominam a albita e o quartzo com alto teor de 

material amorfo indicada pela alta posição da curva de fundo. Já no difratograma do 

produto B1200, à direita na FIGURA 34, observa-se o desaparecimento dos picos da 

albita Na(AISÍ308) devido ao alto teor de sódio, que, atuando como fundente, 

contribuiu para completa fusão do mineral e na sua transformação em fase amorfa. 

Além disso, nota-se a diminuição da intensidade dos picos de quartzo com ângulos 

de difração 20° = 19,8° e 26,7° por causa da transformação parcial deste material 

em altas temperaturas para a forma de cristobalita.

Em razão da fusão da albita e a transição por temperatura do quartzo no 

difratograma de B1200 na FIGURA 34, a intensidade do pico em 20° = 26,7° reduziu 

à metade, e no difratograma de B950 surgiu um pico quase imperceptível no ângulo 

20° = 36,7°. No pico mais alto de B1200 coincidem três minerais: a cristobalita, a 

hematita e o novo mineral mulita AI2SÍO5, sintetizado no intervalo de temperatura 

950°C a 1200°C. Os picos da mulita são marcados em muitos ângulos de difração, 

coincidindo com os picos de outros minerais, e aparecem de forma independente 

somente em duas posições, em 20° = 16,3° e 39,8°.

0  aparecimento dos picos de mulita indica processos complexos de 

interação termoquímica dos componentes iniciais com a síntese de estruturas 

cristalinas complexas. A quantidade da fase amorfa também aumentou, sobretudo 

devido à fusão da anortita, o que resulta no deslocamento da escala de intensidade 

relativa dos picos de 1000 cps para cima.

TABELA 27 -  COMPARAÇÃO DA EVOLUÇÃO DOS PRODUTOS E A SÍNTESE TERMOQUÍMICA

Amostra Resistência à 
flexão (MPa)

Contração 
linear (%)

Densidade
aparente
(g/cm3)

Porosidade
aparente

(%)

Absorção de 
água (%)

1B950 0,59 1,46 1,20 71,06 43,97

2B1200 16,34 14,58 1,74 17,40 9,77

3G950 0,16 1,26 1,28 65,05 40,01

4G1250 16,66 15,52 1,90 6,59 3,69

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Comparação dos parâmetros de qualidade dos produtos B1200 e G1250 com amostras B950 
e G950 com composição correspondente e temperatura de queima a 950oC.
1Composição B (50% LTA e 50% ESC-Fe) e queima a 950oC por 2 horas.
2Composição B (50% LTA e 50% ESC-Fe) e queima a 1200°C por 2 horas.
3Composição G (45% LTA, 15% AF e 40% ESC-Fe) e queima a 950oC por 2 horas.
4Composição G (45% LTA, 15% AF e 40% ESC-Fe) e queima a 1250°C por 2 horas.



Como inferido previamente na discussão sobre a relação da porosidade 

aparente e a fração dos componentes, com a queima na temperatura de 1200°C, o 

material amorfo funde, preenche os poros entre os minerais ainda sólidos e 

quimicamente inalterados dos componentes iniciais. Esse fenômeno resulta na 

coalescência ou sinterização, e no fortalecimento das ligações no volume total do 

corpo de prova após a queima, como pode ser observado pela mudança morfológica 

entre as imagens da microscopia eletrônica de varredura entre a FIGURA 36 e 

FIGURA 37. Portanto, devido à interação termoquímica dos componentes iniciais, à 

sua fusão parcial e à síntese de novos minerais, todas as propriedades físicas 

estudadas mudaram do produto B950 para o B1200 como pode ser comparado na 

TABELA 27. Em relação à composição B, observou-se o expressivo ganho de 

resistência à flexão, o aumento contração e da densidade aparente, e a importante 

redução da porosidade aparente e, consequentemente, da absorção de umidade.

Na FIGURA 35 à esquerda encontra-se o difratograma do produto da 

queima da composição G a 950°C, denominado G950, no qual identificam-se três 

minerais cristalinos com a mesma fórmula SÍO2 : 0  quartzo, a cristobalita e uma rara 

variedade de quartzo, a tridimita. Além disso, 0  mineral hematita Fe203está presente 

em quantidade significativa da fase amorfa. Observa-se que quase todos os picos de 

minerais, exceto os de quartzo, mal excedem a linha de fundo por causa de seu 

reduzido conteúdo em comparação à escala de intensidade relativa em 3000 cps.

Composição G -  950oC 1250°C

I,
cps

2000

1000 -

C - Cristobalite 
H - Hematite 
M - Mulite 
Q - Quartz

Q HC 
H \MQQM 

M h Y k l l  Q H
C C M H  C

20 30 40 50
20° X  Cu-Ka

FIGURA 35 -  DIFRATOGRAMAS DA COMPOSIÇÃO G APÓS QUEIMA A 950oC E 1250oC

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Relação entre a intensidade de raios X e o  ângulo de difração para as amostras G950 (à 
esquerda) e G1250 (à direita), mostrando as transformações minerais da composição B entre as 
temperaturas de queima de 950°C e 1250°C.



0  difratograma do produto G1250, à direita na FIGURA 35, revela o 

desaparecimento dos picos de tridimita e o aparecimento de picos de mulita como 

no caso do produto B1200 (FIGURA 34). Outrossim, nota-se que a quantidade de 

quartzo no pico do ângulo de difração 27° diminui significativamente, no entanto, ao 

contrário da cerâmica B1200, o quartzo continua sendo o mineral dominante em 

G1250 em razão da adição de AF em 15%, só reduzindo em relação ao G950 

provavelmente devido à transformação parcial em cristobalita ou à parcial fusão das 

células. Estas transformações das estruturas cristalinas e amorfas de G950 para 

G1250 resultaram na evolução das propriedades físicas comparadas na TABELA 27. 

Assim como ocorrido com a composição B, verificou-se o aumento da resistência à 

flexão, da contração e da densidade aparente, com redução significativa da 

porosidade aparente e da absorção de umidade.

A maior diferença entre B950 e G950 está na presença de albita na primeira 

e da tridimita na segunda. O produto B950 não possui AF na sua composição, ao 

contrario de G950 com 15% de AF, o que refletiu no aumento em quase três vezes 

na intensidade dos picos de quartzo nos seus respectivos difratograma na FIGURA 

34 e FIGURA 35. Por isso, torna-se difícil comparar as quantidades de diferentes 

minerais e a fase inerte nessas duas cerâmicas pelas alturas dos picos e, de fato, 

ambas cerâmicas desenvolveram reduzidos valores de resistência à flexão (TABELA 

27).

A comparação entre os difratogramas de B1200 (FIGURA 34) e G1250 

(FIGURA 35) permite afirmar com confiança que a composição mineralógica das 

duas cerâmicas é praticamente igual. Na realidade, a diferença está somente na 

altura dos picos de quartzo, que diminui de intensidade em cerca de duas vezes se 

comparado com a queima a 950°C. Isso pode acontecer devido à parcial 

transformação do quartzo em cristobalita, à destruição de células cristalinas com 

defeitos de redes, às reações termoquímicas com outros componentes da mistura 

inicial e à síntese de formações amorfas.

Na queima a 1200°C a cerâmica B alcançou a resistência à flexão de 16,34 

MPa, enquanto a cerâmica G somente 8,37 MPa. Contudo, o aumento de 

temperatura em apenas 50°C, para 1250°C, causou a fusão total da composição B e 

quase duplicou a resistência à flexão da composição G, para 16,66 MPa. Este 

fenômeno pode ser explicado pela alta temperatura de fusão, na faixa de 1700°C a 

1720°C, da areia de quartzo, abundante na matéria-prima AF e que desempenha o



papel de material refratário na cerâmica G. Já a sua ausência na cerâmica B causa 

a diminuição do ponto de fusão.

FIGURA 36 -  MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DA AMOSTRA B950

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Imagens de microscopia eletrônica de varredura, com magnitude de 500 X (à esquerda) e 
2000 X (à direita), da amostra B950 (50% LTA, 50% ESC-Fe e queima a 950oC por 2 horas). 
Observa-se o contorno definido das partículas do material sem evidências de formação de fase 
líquida característica do processo de sinterização.

FIGURA 37 -  MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DA AMOSTRA B1200

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Imagens de microscopia eletrônica de varredura, com magnitude de 500 X (à esquerda) e 
2000 X (à direita), da amostra B1200 (50% LTA, 50% ESC-Fe e queima a 1200°C por 2 horas). 
Observa-se a formação de fase líquida com sinterização e a presença de poros abertos e fechados 
na estrutura.

As imagens obtidas pela MEV completam com a discussão sobre a evolução 

das propriedades físicas e interpretação dos difratogramas, ao permitir a 

identificação visual e das transformações morfológicas nas cerâmicas. A FIGURA 36 

mostra imagens do produto B950 na magnitude de 500 e 2000 vezes. Observa-se



que não ocorreu a formação da fase líquida preenchendo os espaços entre as 

partículas sólidas e, portanto, não houve desenvolvimento da resistência à flexão, e 

os espaços entre as partículas caracterizam os elevados valores de porosidade.

A FIGURA 37 traz imagens de MEV nas magnitudes de 500 e 2000 vezes 

para a cerâmica B1200. É notória a transformação morfológica em relação ao B950, 

pois identifica-se facilmente a formação da fase líquida preenchendo parcialmente 

os espaços entre as partículas sólidas. Desta forma, ocorre de fato a sinterização do 

material, conferindo resistência à flexão, a redução do volume e aumento da 

densidade aparente. Além disso, observa-se a presença predominante de poros 

abertos, diretamente relacionados à absorção de umidade, e alguns poros fechados.

FIGURA 38 -  MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DA AMOSTRA G950

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Imagens de microscopia eletrônica de varredura, com magnitude de 500 X (à esquerda) e 
2000 X (à direita), da amostra G950 (45% LTA, 15% AF, 40% ESC-Fe e queima a 950oC por 2 
horas). Observa-se o contorno definido das partículas do material sem evidências de formação de 
fase líquida característica do processo de sinterização.

A morfologia do produto G950, mostrada na FIGURA 38 nas magnitudes de 

500 e 2000 vezes, é muito semelhante àquela do produto B950. No entanto, 

visualmente há arestas mais recortadas e pontiagudas das partículas no produto 

G950, em contraste aos cantos mais arredondados com possível início de fusão e 

coalescência entre partículas menores no produto B950. Esta observação apoia a 

justificativa da participação da AF, em 15% na composição G, como elemento 

refratário, elevando o ponto de fusão do material. Por isso, a fusão e formação da 

fase líquida na composição G ocorre em temperaturas mais elevadas e o produto 

B950 atingiu resistência à flexão relativamente superior ao G950 (TABELA 27).
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FIGURA 39 -  MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DA AMOSTRA G1250

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Imagens de microscopia eletrônica de varredura, com magnitude de 500 X (à esquerda) e 
2000 X (à direita), da amostra G1250 (45% LTA, 15% AF, 40% ESC-Fe e queima a 1250°C por 2 
horas). Observa-se a formação de fase líquida com sinterização e a presença de poros 
predominantemente fechados na estrutura.

De forma análoga ao observado nas transformações morfológicas entre 

B950 e B1200, a queima da composição G a 1250°C resultou em uma morfologia 

muito distinta do produto G950. A FIGURA 39 traz imagens da MEV nas magnitudes 

de 500 e 2000 vezes da cerâmica G1250, sendo evidente a fusão e formação da 

fase líquida, com o preenchimento dos espaços entre as partículas sólidas e a 

sinterização do material. Assim como na cerâmica B1200, a formação da fase 

líquida resultou no desenvolvimento da resistência à flexão e na redução da 

porosidade aparente. Na realidade, é visível a menor quantidade de poros em 

G1250 em comparação com B1200, o que é coerente com os resultados de 

porosidade aparente e absorção de água relacionados na TABELA 27. Isso pode ser 

explicado pela adição de AF em 15% na composição G, que ao atuar como 

elemento refratário e incorporar a fase sólida em temperaturas mais elevadas, 

preserva a forma do corpo de prova, reduz a viscosidade da fase líquida e permite o 

melhor preenchimento dos espaços entre as partículas sólidas.

Concomitante às análises ao microscópio eletrônico de varredura, foi 

realizado o mapeamento de elementos químicos sobre imagem da cerâmica B1200 

(FIGURA 40) e da cerâmica G1250 (FIGURA 41), destacando os principais 

elementos: alumínio, silício e ferro. Os demais elementos foram quantificados e 

normalizados na TABELA 28.



% T,+  c j

iifí

FIGURA 40 -  MAPEAMENTO DE ELEMENTOS QUÍMICOS DA AMOSTRA B1200

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Mapeamento de elementos químicos sobre imagem de microscopia eletrônica de varredura, 
com magnitude de 2000 X da amostra B1200 (50% LTA, 50% ESC-Fe e queima a 1200°C por 2 
horas). A amostra apresenta distribuição relativamente homogênea dos elementos alumínio e silício e 
uma distribuição menos uniforme do ferro.

MEV G 1 2 5 0 -  5000 X  Alum ínio -  13,70% Silício -  27,71% F e rro -6 ,6 7 %

FIGURA 41 -  MAPEAMENTO DE ELEMENTOS QUÍMICOS DA AMOSTRA G1250

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Mapeamento de elementos químicos sobre imagem de microscopia eletrônica de varredura, 
com magnitude de 5000 X da amostra G1250 (45% LTA, 155 AF, 40% ESC-Fe e queima a 1250°C 
por 2 horas). A amostra apresenta uma distribuição relativamente homogênea do silício sobre áreas 
de maior concentração de alumínio e, sobretudo, ferro.

TABELA 28 -  CONCENTRAÇÕES DE ELEMENTOS QUÍMICOS NAS AMOSTRAS B1200 E G1250

Am ostra o  (%) Na (%) Mg (%) Al (%) Si (%) K (%) Ca (%) Ti (%) Mn (%) Fe (%)
B1200 53,72 0,78 0,53 9,68 26,43 1,18 1,11 0,27 1,96 4,34
G1250 45,87 0,58 0,56 13,7 27,71 1,4 0,95 0,45 2,11 6,67

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Resultados normalizados da concentração dos elementos químicos. Leituras realizadas 
através da microscopia eletrônica de varredura, vinculadas aos respectivos mapeamentos de 
elementos químicos da FIGURA 40 e FIGURA 41.

Tanto na cerâmica B1200 (FIGURA 40) como na G1250 (FIGURA 41) 

observa-se a distribuição relativamente homogênea para o silício, menor 

uniformidade para o alumínio em G1250 e pontos de concentração do ferro 

possivelmente adicionado junto à ESC-Fe em ambas as cerâmicas. Esse fenômeno 

pode ser explicado pela diferença significativa de densidade do ferro metálico 

presente na ESC-Fe e os óxidos presentes nas matérias-primas, dificultando a



homogeneização nas misturas. Já o silício, como verificado anteriormente nos 

difratogramas, é o elemento mais abundante (TABELA 28) e passou por 

transformações minerais, incorporando tanto a fase líquida como as partículas 

sólidas distribuindo-se de forma mais homogênea.

Ainda que fundamentada, a discussão limitada aos parâmetros de 

resistência à flexão, contração linear, densidade aparente, porosidade aparente e 

absorção de água, deixou algumas hipóteses em aberto, que puderam mais tarde 

ser verificadas pelas análises mineralógicas. De fato, a análise mais aprofundada 

dos produtos B950, B1200, G950 e G1250 através das técnicas de difratometria por 

raio X e microscopia eletrônica de varredura, reforçou a interpretação sobre os 

resultados dos parâmetros físicos e as correlações com a composição e as 

temperaturas de queima. Portanto, além da obtenção das cerâmicas tecnicamente 

viáveis B1200 e G1250, esta pesquisa descreve como os materiais usados e as 

temperaturas de queima se relacionam para resultar em diferentes produtos, abrindo 

a oportunidade de continuidade da pesquisa e a origem de novas ideias de 

reaproveitamento.

4.3.3 Segurança ambiental dos produtos

Após a análise das características dos resíduos, o estudo para 

beneficiamento em matérias-primas e do processo de obtenção, houve necessidade 

de se avaliar a segurança ambiental dos produtos obtidos para uma futura aplicação 

na construção civil. Assim, além de atender às propriedades especificadas para uso 

como material de construção, as cerâmicas desenvolvidas devem garantir a 

imobilização de eventuais contaminantes presentes nos resíduos de origem, o que 

pode ser testado através de ensaios de concentração em massa bruta, no 

solubilizado, lixiviado e comparado segundo à classificação da norma NBR 10.004 

(ABNT, 2004a).

Tendo atingido resultados relativamente superiores em termos de resistência 

à flexão, porosidade aparente e absorção de água, e contendo todos os resíduos 

estudados na sua composição, a cerâmica G1250 foi selecionada para análises 

mais aprofundadas de determinação da concentração de contaminantes na massa 

bruta, no extrato solubilizado e lixiviado, e para comparação com os limites 

permitidos para resíduos sólidos pela NBR 10.004 (ABNT, 2004a). Como se trata de



uma cerâmica cujo processo de obtenção incluiu a queima a 1250°C por duas horas, 

os ensaios foram conduzidos apenas para determinação dos contaminante não 

voláteis, fundamentalmente metais.

TABELA 29 -  CONCENTRAÇÃO DE CONTAMINANTES PARA A MASSA BRUTA DE G1250

Parâmetro Unidade Resultado 1V.M.P
Cádmio mg/kg < 10,0 -

Chumbo mg/kg < 10,0 -

Cromo mg/kg 20,0 100
Mercúrio mg/kg < 10,0 100
Arsênio mg/kg < 10,0 1000
Estanho mg/kg < 10,0 -

Zinco mg/kg 46,0 -

Níquel mg/kg < 10,0 -

Selênio mg/kg < 10,0 100
Prata mg/kg < 10,0 -

Antimônio mg/kg < 10,0 1000
Vanádio mg/kg < 10,0 1000
Bário mg/kg < 10,0 -

Cobalto mg/kg < 10,0 1000
Berílio mg/kg < 10,0 100
Sulfeto mg/kg < 0,50 100
Cianeto mg/kg < 10,0 1000

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Concentrações de contaminantes não voláteis na massa bruta da cerâmica G1250 obtida por 
espectrometria.
1V.M.P -  Valor Máximo Permitido pela NBR 10.004 (ABNT, 2004a).

O extrato lixiviado da cerâmica G1250 foi obtido em conformidade com a 

norma NBR 10.005 (ABNT, 2004b) e a leitura das concentrações, relacionadas na 

TABELA 31, indica que nenhum valor superou o limite de detecção do método 

analítico e, consequentemente, nenhum parâmetro excedeu o valor máximo 

permitido previsto pela norma NBR 10.004 (ABNT, 2004a). De fato, todos os 

resultados de concentração obtidos, tanto para a massa bruta (TABELA 29) quanto 

para os extratos solubilizado (TABELA 30) e lixiviado (TABELA 31), estão muito 

abaixo dos limites indicados pela norma, classificando a cerâmica desenvolvida 

como um resíduo não perigoso e inerte. Assim, além do produto G1250 possuir 

propriedades físicas adequadas e de interesse para aplicação na construção civil, há 

indicação preliminar de ser um produto ambientalmente seguro, podendo ser uma 

solução tecnicamente viável à disposição dos resíduos lodo de ETA, areia de 

fundição e escória do forno de fundição.



Parâmetro Unidade Resultado 1V.M.P
Arsênio mg/L < 0,01 0,01
Bário mg/L < 0,50 0,70
Cádmio mg/L < 0,005 0,005
Chumbo mg/L < 0,01 0,01
Cromo mg/L < 0,05 0,05
Mercúrio mg/L < 0,001 0,001
Prata mg/L < 0,05 0,05
Selênio mg/L < 0,01 0,01
Manganês mg/L < 0,1 0,1
Ferro mg/L < 0,03 0,30
Cobre mg/L < 0,05 2,00
Alumínio mg/L < 0,02 0,20
Sódio mg/L < 5,0 200
Zinco mg/L < 0,05 5
Fluoretos mg/L < 0,10 1,50
Cianeto mg/L < 0,01 0,07
Cloreto mg/L 6,7 250
Sulfato mg/L < 5,0 250
Nitrato mg/L <1, 0 10
Dureza mg/L < 5,0 250

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Concentrações de contaminantes não voláteis no extrato solubilizado da amostra da cerâmica 
G1250 obtido conforme NBR 10.006 (ABNT, 2004c).
1V.M.P -  Valor Máximo Permitido pela NBR 10.004 (ABNT, 2004a).

TABELA 31 -  CONCENTRAÇÃO DE CONTAMINANTES NO EXTRATO LIXIVIADO DE G1250

Parâmetro Unidade Resultado 1V.M.P
Arsênio mg/L < 0,10 1
Bário mg/L <1, 0 70
Cádmio mg/L < 0,05 0,50
Chumbo mg/L < 0,10 1
Cromo mg/L < 0,10 5
Cromo Hexavalente mg/L < 0,10 -

Prata mg/L < 0,05 5
Mercúrio mg/L < 0,01 0,10
Selênio mg/L < 0,05 1
Fluoretos mg/L < 0,10 150
Cianeto mg/L < 0,01 -

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Concentrações de contaminantes não voláteis no extrato lixiviado da amostra da cerâmica 
G1250 obtido conforme NBR 10.005 (ABNT, 2004b).
1V.M.P -  Valor Máximo Permitido pela NBR 10.004 (ABNT, 2004a).

De fato, as normas NBR 10.004 (ABNT, 2004a), NBR 10.005 (ABNT, 2004b) 

e NBR 10.006 (ABNT, 2004c) foram usadas como referências com objetivo de 

avaliar a imobilização de eventuais contaminantes ao longo das operações e 

processos de transformação dos resíduos originais em cerâmicas, e indicar atributos 

ambientalmente mais favoráveis ao material. Contudo, não são normas ou requisitos



específicos para produtos cerâmicos obtidos a partir de resíduos e, portanto, os 

ensaios e comparações conduzidas nesta pesquisa não atestam de forma definitiva 

a segurança ambiental e à saúde das pessoas para uso na construção civil. Assim, 

estudos mais aprofundados devem ser conduzidos para avalição de eventuais 

impactos ambientais e à saúde no curto e longo prazo.

Outrossim, o descompasso, entre ausência de normas específicas para 

produtos cerâmicos obtidos a partir de resíduos e a grande quantidade de pesquisas 

com essa abordagem, indica a necessidade de um avanço coordenado mais ágil e 

integrado entre os diversos agentes tecnológicos, sociais, políticos e regulatórios 

para efetiva implantação de modelos circulares. À medida que a sociedade se 

apropria de uma consciência ambiental, revendo comportamentos pela ótica do 

consumo consciente e discutindo o estado de bem-estar, surge a demanda por 

novas soluções tecnológicas, que, por sua vez, precisam ser reguladas por normas 

mais adequadas ao contexto em mudança.



O desenvolvimento de operações unitárias, de reduzida complexidade, e do 

processo de queima, por duas horas em temperaturas de 1100°C a 1250°C, indicou 

a viabilidade técnica para obtenção de cerâmicas com possível aplicação na 

construção civil, a partir exclusivamente da combinação entre o lodo de estação de 

tratamento de água, a escória e as areias de fundição provenientes da região 

metropolitana de Curitiba e Ponta Grossa, no estado do Paraná. Portanto, os 

métodos e fluxos concebidos, assim como os resultados obtidos nesta pesquisa, 

contribuem para a criação de uma solução tecnológica circular e ambientalmente 

mais favorável para esses materiais, vislumbrando a reintrodução deles no ciclo 

produtivo em um contexto econômico-circular local, e a adoção de comportamentos 

ambientalmente menos impactantes e integrados ao esforço comum de 

sustentabilidade global.

As cerâmicas obtidas com fração superior a 40% de escória na composição, 

incorporação de areia de fundição inferior a 20%, e em temperaturas mais elevadas 

de queima, de 1200°C e 1250°C, desenvolveram os melhores resultados de 

resistência à flexão. Além disso, atingiram valores admissíveis de porosidade 

aparente e absorção de água em relação às normas técnicas para placas de 

revestimento cerâmico e telhas de cobertura. Dentro desse grupo de cerâmicas 

destacam-se dois produtos, denominados B1200 e G1250, correspondendo 

respectivamente às composições de 50% LTA e 50% ESC-Fe, obtido à 1200°C, e de 

45% LTA, 15% AF e 40% ESC-Fe, à 1250°C. A cerâmica B1200 atingiu resistência à 

flexão de 16,34 MPa e absorção de água de 9,77%, e a cerâmica G1250 atingiu 

16,66 MPa e 3,69%.

Quando comparadas aos produtos de outros trabalhos contemporâneos 

semelhantes, essas cerâmicas produzidas concorrem com resistências à flexão 

equivalentes e resultados relativamente bem superiores quanto à porosidade 

aparente e à absorção de água, porém em detrimento da contração linear. De fato, 

embora comparativamente muito acentuada, a contração linear manteve-se uniforme 

e correlacionada aos parâmetros operacionais, ou seja, pode ser planejada, 

controlada e não resultou em defeitos de superfície ou no comprometimento da 

forma dos produtos. Concluindo a avaliação de viabilidade técnica, os testes de 

imobilização de eventuais contaminantes garantiram a segurança ambiental no uso



das cerâmicas, que podem ser futuramente testadas para fabricação de elementos 

de revestimento e telhas para cobertura com observação às normas técnicas 

específicas.

O lodo de estação de tratamento de água teve papel fundamental na 

plasticidade das misturas, e na conformação e integridade das peças antes do 

processo de queima. O elevado teor de perda ao fogo do componente está 

fortemente correlacionado ao desenvolvimento insatisfatório das propriedades 

físicas nos produtos obtidos em temperaturas mais baixas, e na contração linear 

mais acentuada nas melhores cerâmicas obtidas em temperaturas mais altas. 

Contudo, o maior desafio de aplicação desse material está no elevado teor de 

umidade, representando inconvenientes logísticos e de manipulação, e exigindo 

operações energeticamente mais eficientes para secagem.

As areias de fundição tiveram participação na formação da fase sólida e na 

atenuação do fenômeno de contração linear nas cerâmicas. Entretanto, a aplicação 

em frações superiores a 20% nas misturas tornou difícil a conformação e, sobretudo, 

a garantia da integridade das peças antes da queima. Outrossim, não é identificada 

correlação desse material no desenvolvimento da resistência à flexão nas 

temperaturas de queima até 1250°C. Com efeito, a areia comporta-se como um 

elemento refratário, dificultando a sinterização nas temperaturas estudadas e 

exigindo maior aporte energético para obtenção de produtos com características 

semelhantes daqueles obtidos com menor ou sem o uso desse material.

A escória, por outro lado, demonstrou ser um componente imprescindível 

para o desenvolvimento de cerâmicas tecnicamente viáveis. Foi identificada forte 

correlação da sua fração na mistura com o desenvolvimento da resistência à flexão 

e demais propriedades físicas, fato igualmente reforçado pelas análises 

mineralógicas. O material contribuiu na formação da fase líquida, preenchendo 

espaços, reduzindo a porosidade, a absorção de água e consolidando a sinterização 

das peças nas temperaturas a partir de 1100°C. Portanto, possivelmente não seriam 

obtidos produtos com qualidade satisfatória sem o uso da escória, e o desafio para 

emprego do material encontra-se no desenvolvimento de operações de 

beneficiamento eficientes para recuperação do ferro metálico, adequação 

granulométrica e homogeneização.

Efetivamente, o maior desafio de aplicação dos três materiais estudados na 

produção de cerâmicas é desenvolver conjunto de operações unitárias eficientes de



beneficiamento, transformando resíduos em matérias-primas de interesse industrial 

e competitivas em relação aos recursos naturais aos quais se propõe substituir. 

Nesse sentido, destaca-se a necessidade de aumentar a taxa de recuperação de 

água do lodo nas estações de tratamento de água e recuperar a importante 

quantidade de metais descartados misturados nas areias e, principalmente, 

incorporados à escória dos fornos de fundição. Este é importante passo para tornar 

realidade a economia circular baseada nos excelentes produtos obtidos em 

laboratório.

Além disso, originam-se outras oportunidades de continuidade da pesquisa 

com estes materiais. Pode ser estudada a hipótese de se combinar o lodo de 

estação de tratamento de água com diferentes tipos escórias metalúrgicas para 

obter matéria-prima capaz de substituir integralmente a argila na fabricação de 

cerâmicas. As areias de fundição, por outro lado, podem ser testadas na 

composição de cerâmicas refratárias, obtidas em processos de queima em 

temperaturas bem mais elevadas, ou seguir a rota tecnológica distinta e já bastante 

abordada da incorporação ao concreto e em artefatos cimentícios. De fato, as areias 

de fundição possuem características ainda muito nobres quando da sua disposição. 

Portanto, seguindo o conceito da economia circular, antes de se adotar soluções 

para uso final na construção civil, há oportunidade de se estudar melhorias 

operacionais para aumento do reciclo na própria fundição e de desenvolvimento de 

operações e processos para sua regeneração.



6 CONTINUIDADE

A constatação da viabilidade técnica do produto é apenas o primeiro passo 

para se empreender uma mudança com o modelo econômico-circular, portanto, 

dentre as principais oportunidades identificadas, sugestões para futuros trabalhos e 

continuidade da pesquisa listam-se:

a) Testar as cerâmicas desenvolvidas na produção de placas de 

revestimento e telhas de cobertura, comparando-as aos produtos 

tradicionais e aos requisitos das normas técnicas específicas;

b) Aprofundar as análises mineralógicas e desenvolver plano experimental 

estatisticamente fundamentado com o objetivo de otimizar propriedades 

físicas do produto;

c) Realizar os estudo de viabilidade econômica dos produtos desenvolvidos 

e checar a competitividade em relação aos tradicionais;

d) Otimizar as operações de secagem do lodo de ETA em escala piloto afim 

de atingir teor de umidade suficiente, reduzir impacto logístico e 

dispensar operações de moagem e classificação;

e) Desenvolver solução técnica para regeneração e aumento da taxa de 

reciclo das areias de fundição na própria indústria metalúrgica antes da 

avaliação de opções de aplicação na construção civil;

f) Elevar a temperatura de queima das composições com frações 

superiores de areia de fundição com o objetivo de obter material com 

características refratárias;

g) Realizar estudos de incorporação da areia de fundição ao concreto ou 

blocos cimentícios dispensando qualquer operação de beneficiamento;

h) Desenvolver operações em escala piloto e industrial para beneficiamento 

da escória nas próprias fundições, afim de recuperar o ferro metálico e 

disponibilizar escória como matéria-prima no mercado;

i) Testar composições de lodo de ETA com adição de diversas escórias 

metalúrgicas com o objetivo de obter substituto para alguns tipos de 

argila natural;

j) Avaliar a viabilidade econômica de implantação da solução e aprofundar 

o estudo dos eventuais impactos ambientais e da circularidade dos 

materiais.
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TABELA A.1 -  RESISTÊNCIA À FLEXÃO MÉDIA PARA TODOS OS PRODUTOS OBTIDOS

Composição (%) Resistência à Flexão (MPa) x Temperatura de Sinterização (°C)
per

LTA AF 950 1000 1050 1100 1150 1200 21250

1A 50 50 0 * * * * * * *

B 50 0 50 0,59 ±0,01 1,23 ±0,07 1,94 ±0,07 5,14 ±0,20 9,74 ±0,63 16,34 ± 1,15 *

c 35 15 50 0,41 ±0,01 1,20 ±0,01 1,66 ±0,05 5,50 ±0,15 8,02 ±0,18 14,05 ± 0,39 *

D 30 20 50 0,42 ± 0,00 1,03 ±0,04 1,64 ±0,01 5,13 ± 0,14 7,77 ±0,16 12,13 ±0,36 *

E 25 25 50 0,33 ± 0,05 0,95 ± 0,04 1,60 ±0,07 4,71 ±0,06 7,11 ±0,15 8,73 ±0,07 *

F 20 30 50 0,39 ± 0,09 1,00 ±0,04 1,46 ±0,01 5,03 ± 0,06 7,24 ±0,12 4,10 ±0,61 *

G 45 15 40 0,38 ± 0,09 0,84 ± 0,00 1,16 ±0,05 3,36 ±0,10 5,10 ±1,03 8,37 ±0,13 16,66 ±0,21

H 40 20 40 0,43 ± 0,00 0,78 ± 0,04 1,15 ±0,06 3,00 ±0,01 4,46 ± 0,05 7,12 ± 0,17 13,33 ±0,32

30 30 40 0,27 ±0,05 0,69 ± 0,04 0,98 ± 0,06 3,02 ± 0,06 4,20 ±0,11 6,29 ±0,20 6,17 ±0,26

J 20 40 40 0,28 ± 0,04 0,66 ±0,01 1,00 ±0,05 3,07 ± 0,08 3,91 ±0,10 5,74 ±1,15 *

K 15 45 40 0,40 ± 0,09 0,69 ± 0,00 0,99 ± 0,05 2,77 ±0,01 3,55 ±0,72 4,41 ±0,07 *

L 55 15 30 0,26 ± 0,04 0,62 ± 0,05 0,76 ±0,05 1,82 ±0,07 2,37 ±0,05 4,03 ±0,11 7,02 ±0,19

M 50 20 30 0,26 ± 0,04 0,59 ± 0,05 0,67 ±0,00 1,50 ±0,05 2,18 ±0,09 3,33 ±0,12 5,95 ± 0,09

N 40 30 30 0,22 ± 0,00 0,59 ± 0,06 0,68 ±0,01 1,47 ±0,05 2,12 ±0,04 3,00 ± 0,07 5,18 ± 0,11

O 30 40 30 0,24 ± 0,00 0,47 ±0,01 0,53 ± 0,05 1,51 ±0,05 1,89 ±0,06 2,73 ±0,06 4,39 ±0,13

P 25 45 30 0,23 ± 0,00 0,45 ± 0,00 0,46 ± 0,00 1,36 ±0,05 1,91 ±0,09 2,40 ± 0,04 3,80 ± 0,09

Q 65 15 20 0,23 ± 0,00 0,42 ± 0,05 0,58 ± 0,06 1,02 ±0,05 1,31 ±0,04 1,89 ±0,06 2,55 ±0,11

R 60 20 20 0,22 ± 0,00 0,36 ± 0,05 0,46 ± 0,00 0,93 ±0,01 1,18 ±0,00 1,61 ±0,07 2,35 ± 0,06

S 55 25 20 0,22 ± 0,00 0,35 ± 0,05 0,46 ± 0,00 0,82 ± 0,05 1,17 ± 0,01 1,50 ±0,09 1,88 ±0,05

T 50 30 20 0,22 ± 0,00 0,22 ± 0,00 0,41 ±0,04 0,68 ± 0,00 0,83 ± 0,09 1,25 ±0,05 1,79 ±0,08

U 45 35 20 0,22 ± 0,00 0,32 ± 0,05 0,46 ± 0,00 0,68 ± 0,00 0,97 ±0,04 1,19 ±0,02 1,60 ±0,06

V 40 40 20 0,22 ± 0,00 0,23 ± 0,00 0,37 ±0,06 0,65 ± 0,05 0,93 ± 0,00 1,18 ± 0,01 1,48 ±0,01

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Médias das resistências à flexão em MPa obtidas com ensaio de cinco corpos de prova para 
cada composição e temperatura de queima.
1Composição A resultou em corpos de prova muito frágeis em todas as temperaturas de queima, 
desfazendo-se ao serem manipulados.
2Composições B, C, D, E, F , J e K  fundiram durante a queima a 1250°C.



TABELA B.1 -  PERDA AO FOGO MÉDIA PARA TODOS OS PRODUTOS OBTIDOS

Composição (%)

LTA AF E®C' Fe 950

Perda

1000

ao Fogo (%) x Temperatura de Sinterização (°C) 

1050 1100 1150 1200 11250

A 50 50 0 21,89 ± 0,19 21,95 ± 0,13 22,62 ± 0,20 22,33 ± 0,06 23,07 ±0,15 22,68 ±0,10 22,98 ±0,11

B 50 0 50 22,38 ± 0,09 22,62 ± 0,05 22,43 ±0,06 22,37 ±0,04 22,54 ± 0,06 22,44 ± 0,05 *

c 35 15 50 16,30 ±0,09 16,71 ± 0,06 16,60 ± 0,03 16,69 ±0,02 16,70 ± 0,04 16,74 ± 0,13 *

D 30 20 50 14,89 ±0,04 15,27 ±0,06 15,25 ±0,03 15,30 ±0,03 15,31 ±0,04 15,28 ±0,01 *

E 25 25 50 13,40 ± 0,18 13,45 ± 0,07 13,42 ± 0,05 13,43 ±0,02 13,35 ± 0,06 13,43 ±0,09 *

F 20 30 50 10,75 ±0,18 11,09 ±0,07 11,05 ±0,11 11,11 ±0,04 11,18 ± 0,07 11,09 ±0,05 *

G 45 15 40 20,34 ± 0,06 20,73 ± 0,05 20,54 ± 0,09 20,81 ±0,07 20,82 ± 0,05 20,84 ± 0,02 20,77 ±0,04

H 40 20 40 16,98 ±0,11 17,39 ±0,07 16,91 ±0,07 17,28 ±0,04 17,48 ±0,07 17,70 ±0,06 17,88 ±0,03

30 30 40 15,36 ±0,06 15,30 ± 0,04 15,36 ± 0,03 15,29 ±0,04 15,38 ± 0,01 15,29 ±0,03 15,23 ±0,07

J 20 40 40 10,38 ±0,04 10,57 ±0,09 10,43 ±0,05 10,61 ±0,06 10,50 ±0,06 10,63 ±0,05 *

K 15 45 40 9,07 ± 0,09 9,01 ±0,07 9,06 ± 0,08 9,02 ± 0,04 8,96 ± 0,06 8,92 ± 0,05 *

L 55 15 30 22,67 ±0,07 23,27 ± 0,09 23,03 ± 0,04 23,31 ±0,06 23,20 ±0,07 23,46 ± 0,08 23,17 ±0,05

M 50 20 30 22,93 ± 0,04 22,94 ± 0,12 23,20 ± 0,05 23,08 ± 0,05 23,10 ± 0,03 23,14 ± 0,02 23,00 ± 0,07

N 40 30 30 17,58 ±0,02 17,79 ±0,08 17,70 ±0,02 17,95 ±0,08 17,76 ±0,03 17,90 ±0,07 17,99 ±0,06

O 30 40 30 15,29 ± 0,03 15,29 ±0,06 15,60 ±0,06 15,35 ±0,02 15,50 ±0,08 15,40 ±0,03 15,40 ±0,03

P 25 45 30 12,18 ±0,07 12,20 ±0,1 12,07 ±0,07 12,18 ±0,07 11,83 ±0,05 12,14 ±0,08 12,00 ±0,04

Q 65 15 20 28,40 ± 0,03 28,47 ± 0,06 28,75 ±0,05 28,58 ± 0,02 28,73 ± 0,03 28,76 ± 0,03 28,77 ±0,04

R 60 20 20 25,12 ±0,09 25,38 ±0,1 25,29 ±0,04 25,40 ±0,10 25,27 ±0,04 25,64 ±0,11 25,40 ± 0,04

S 55 25 20 25,12 ± 0,05 25,19 ± 0,08 25,43 ± 0,03 25,28 ± 0,02 25,36 ± 0,04 25,41 ± 0,04 25,44 ± 0,02

T 50 30 20 21,12 ±0,04 21,67 ±0,09 21,35 ±0,04 21,55 ±0,03 21,54 ±0,04 21,57 ±0,02 21,56 ±0,03

U 45 35 20 21,00 ±0,05 21,19 ± 0,08 21,20 ± 0,03 21,31 ±0,03 21,31 ±0,04 21,28 ± 0,03 21,27 ±0,03

V 40 40 20 18,66 ±0,03 19,05 ±0,12 19,05 ±0,04 19,04 ±0,02 19,06 ±0,04 18,99 ±0,02 19,03 ±0,03

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Médias dos teores de perda ao fogo (P.F.) em % de massa obtidas com ensaio de cinco 
corpos de prova para cada composição e temperatura de queima.
1Composições B, C, D, E, F , J e K  fundiram durante a queima a 1250°C.



TABELA C.1 -  CONTRAÇÃO LINEAR MÉDIA PARA TODOS OS PRODUTOS OBTIDOS

Composição (%) Contração Linear (%) x Temperatura de Sinterização (°C)

LTA AF “  950 1000 1050 1100 1150 1200 11250

A 50 50 0 0,94 ± 0,03 1,30 ±0,01 2,24 ±0,08 2,29 ±0,03 2,69 ± 0,09 2,59 ± 0,04 2,78 ±0,07

B 50 0 50 1,46 ±0,35 3,27 ±0,06 3,91 ±0,03 6,76 ± 0,05 10,07 ±0,04 14,58 ±0,06 *

c 35 15 50 -0,15 ±0,03 0,76 ± 0,03 1,26 ±0,05 4,32 ± 0,05 7,12 ±0,06 11,29 ± 0,06 *

D 30 20 50 -0,49 ± 0,04 0,24 ± 0,03 0,67 ±0,04 3,40 ±0,01 6,04 ± 0,05 9,69 ± 0,02 *

E 25 25 50 -1,01 ±0,02 -0,39 ± 0,02 -0,08 ± 0,03 2,52 ±0,01 5,04 ± 0,06 6,63 ± 0,04 *

F 20 30 50 -1,29 ±0,02 -0,81 ± 0,03 -0,62 ± 0,05 1,74 ±0,03 3,98 ± 0,04 2,10 ±0,06 *

G 45 15 40 1,26 ±0,03 2,35 ±0,02 2,88 ±0,05 4,65 ± 0,03 6,71 ±0,07 10,51 ± 0,06 15,52 ± 0,07

H 40 20 40 0,64 ±0,01 1,52 ±0,02 1,96 ±0,04 3,65 ± 0,04 5,60 ± 0,05 9,26 ± 0,04 13,86 ±0,06

30 30 40 -0,59 ± 0,06 -0,07 ± 0,02 0,27 ±0,04 1,88 ±0,03 3,57 ± 0,06 6,94 ± 0,03 8,49 ±0,10

J 20 40 40 -1,04 ±0,01 -0,88 ± 0,01 -0,71 ±0,03 0,56 ± 0,02 1,79 ±0,05 5,05 ± 0,06 *

K 15 45 40 -1,28 ± 0,03 -1,20 ±0,01 -1,09 ±0,01 -0,08 ± 0,02 1,12 ±0,04 2,43 ± 0,08 *

L 55 15 30 2,35 ± 0,02 3,93 ± 0,06 4,50 ± 0,04 5,69 ±0,01 6,74 ±0,06 9,69 ± 0,03 14,44 ±0,05

M 50 20 30 1,71 ±0,02 2,91 ±0,03 3,32 ± 0,03 4,51 ±0,01 5,51 ±0,05 8,37 ± 0,02 12,63 ± 0,06

N 40 30 30 0,49 ± 0,02 1,24 ±0,02 1,73 ±0,05 2,61 ±0,04 3,98 ± 0,03 5,99 ± 0,05 9,85 ± 0,06

O 30 40 30 -0,39 ± 0,03 0,09 ± 0,02 0,16 ±0,01 0,81 ±0,03 1,74 ±0,02 3,97 ± 0,05 7,02 ± 0,05

P 25 45 30 -0,86 ± 0,02 -0,58 ± 0,02 -0,49 ± 0,02 0,10 ±0,03 0,94 ±0,01 9,45 ± 6,65 5,68 ± 0,04

Q 65 15 20 4,08 ± 0,05 5,71 ±0,02 6,52 ± 0,05 7,05 ± 0,33 7,84 ± 0,02 9,76 ± 0,04 13,17 ±0,06

R 60 20 20 3,06 ±0,01 4,70 ± 0,05 5,50 ± 0,04 6,09 ± 0,04 6,54 ± 0,03 8,24 ± 0,04 11,61 ±0,03

S 55 25 20 2,18 ±0,04 3,53 ± 0,03 4,16 ±0,03 4,88 ± 0,03 5,24 ±0,04 6,92 ± 0,03 9,91 ±0,06

T 50 30 20 1,42 ±0,03 2,42 ± 0,03 2,83 ±0,03 3,40 ± 0,03 3,84 ± 0,02 5,27 ±0,02 8,22 ± 0,03

U 45 35 20 0,69 ± 0,05 1,62 ±0,02 2,00 ±0,02 2,46 ±0,02 3,01 ±0,02 4,33 ± 0,04 6,78 ± 0,06

V 40 40 20 0,17 ±0,02 0,87 ± 0,02 1,17 ±0,03 1,58 ±0,02 2,04 ±0,03 3,20 ± 0,03 5,45 ± 0,05

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Médias das contrações lineares (C.L.) em % em relação ao comprimento antes da queima 
com ensaio de cinco corpos de prova para cada composição e temperatura de queima. Valores 
positivos significam a contração e valores negativos a expansão dos corpos de prova durante a 
queima.
1Composições B, C, D, E, F , J e K  fundiram durante a queima a 1250°C.



TABELA D.1 -  DENSIDADE APARENTE MÉDIA PARA TODOS OS PRODUTOS OBTIDOS

Composição (%) Densidade (g/cm3) x Temperatura de Sinterização (°C)
per

LTA AF 950 1000 1050 1100 1150 1200 11250

A 50 50 0 1,26 ±0,01 1,27 ±0,01 1,29 ±0,01 1,31 ±0,01 1,28 ±0,00 1,31 ±0,01 1,28 ±0,01

B 50 0 50 1,20 ±0,01 1,22 ±0,00 1,24 ±0,00 1,35 ±0,00 1,51 ±0,00 1,74 ±0,01 *

c 35 15 50 1,32 ±0,01 1,32 ±0,00 1,33 ±0,00 1,45 ±0,00 1,58 ±0,00 1,79 ±0,01 *

D 30 20 50 1,37 ±0,00 1,34 ±0,00 1,37 ±0,00 1,47 ±0,00 1,59 ±0,01 1,77 ±0,00 *

E 25 25 50 1,40 ±0,00 1,38 ±0,00 1,40 ±0,00 1,48 ±0,01 1,59 ±0,00 1,60 ±0,01 *

F 20 30 50 1,48 ±0,00 1,43 ±0,00 1,43 ±0,00 1,53 ±0,00 1,62 ±0,00 1,30 ±0,01 *

G 45 15 40 1,28 ± 0,00 1,27 ±0,00 1,30 ±0,00 1,37 ±0,00 1,45 ±0,01 1,63 ±0,00 1,90 ±0,01

H 40 20 40 1,31 ±0,00 1,31 ±0,00 1,32 ±0,01 1,38 ±0,00 1,47 ±0,01 1,62 ±0,00 1,85 ±0,00

30 30 40 1,41 ±0,00 1,38 ±0,00 1,38 ±0,01 1,44 ±0,00 1,52 ±0,01 1,67 ±0,00 1,41 ±0,01

J 20 40 40 1,50 ±0,01 1,46 ±0,01 1,46 ±0,00 1,51 ±0,00 1,57 ±0,00 1,71 ±0,00 *

K 15 45 40 1,52 ±0,01 1,52 ±0,00 1,51 ±0,00 1,55 ±0,00 1,61 ±0,01 1,56 ±0,01 *

L 55 15 30 1,21 ±0,00 1,24 ±0,00 1,26 ±0,00 1,30 ±0,00 1,33 ±0,00 1,45 ±0,00 1,70 ±0,01

M 50 20 30 1,23 ±0,01 1,27 ±0,00 1,27 ±0,00 1,31 ±0,00 1,35 ±0,01 1,47 ±0,00 1,66 ±0,01

N 40 30 30 1,30 ±0,00 1,33 ±0,00 1,34 ±0,00 1,37 ±0,00 1,42 ±0,00 1,50 ±0,01 1,67 ±0,00

O 30 40 30 1,40 ± 0,00 1,41 ±0,01 1,43 ±0,00 1,45 ±0,00 1,48 ±0,00 1,56 ±0,00 1,70 ±0,01

P 25 45 30 1,45 ±0,00 1,45 ±0,00 1,47 ±0,00 1,49 ±0,00 1,50 ±0,00 1,76 ± 0,17 1,70 ±0,00

Q 65 15 20 1,14 ± 0,01 1,19 ±0,00 1,22 ±0,00 1,24 ±0,01 1,28 ±0,01 1,35 ±0,00 1,47 ±0,00

R 60 20 20 1,17 ±0,00 1,24 ±0,00 1,25 ±0,00 1,27 ±0,00 1,29 ±0,00 1,37 ±0,01 1,50 ±0,00

S 55 25 20 1,20 ±0,00 1,24 ±0,00 1,27 ±0,00 1,28 ±0,00 1,31 ±0,00 1,36 ±0,00 1,49 ±0,00

T 50 30 20 1,25 ±0,00 1,27 ±0,00 1,29 ±0,00 1,30 ±0,00 1,32 ±0,00 1,38 ±0,00 1,49 ±0,00

U 45 35 20 1,29 ±0,00 1,30 ±0,00 1,32 ±0,00 1,32 ±0,00 1,34 ±0,00 1,38 ±0,01 1,49 ±0,00

V 40 40 20 1,32 ±0,00 1,34 ±0,01 1,35 ±0,00 1,37 ±0,00 1,38 ±0,00 1,42 ±0,00 1,50 ±0,00

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Médias das densidades em g/cm3 com ensaio de cinco corpos de prova para cada 
composição e temperatura de queima.
1Composições B, C, D, E, F , J e K  fundiram durante a queima a 1250oC.



TABELA E.1 -  ABSORÇÃO DE ÁGUA MÉDIA PARA TODOS OS PRODUTOS OBTIDOS

Composição (%) Absorção de Água (%) x Temperatura de Sinterização (°C)
per

LTA AF 950 1000 1050 1100 1150 1200 21250

A 50 50 0 * * * * * * *

B 50 0 50 43,97 ± 0,09 40,24 ±0,15 38,35 ±0,11 29,64 ± 0,07 20,79 ±0,10 9,77 ±0,09 *

c 35 15 50 36,73 ± 0,19 34,34 ± 0,13 33,30 ±0,10 24,11 ±0,15 16,15 ± 0,10 5,50 ± 0,06 *

D 30 20 50 34,21 ±0,13 32,67 ±0,11 31,36 ±0,07 22,36 ± 0,09 14,84 ±0,07 4,83 ± 0,04 *

E 25 25 50 32,51 ±0,19 30,81 ± 0,15 29,64 ±0,13 20,85 ±0,16 13,26 ±0,06 4,78 ±0,07 *

F 20 30 50 28,88 ±0,27 28,27 ±0,12 27,11 ±0,16 18,26 ±0,13 10,69 ±0,05 5,83 ± 0,07 *

G 45 15 40 40,01 ± 0,17 37,05 ± 0,07 35,54 ±0,16 30,00 ± 0,05 25,11 ±0,11 16,75 ± 0,12 3,69 ±0,19

H 40 20 40 37,63 ± 0,08 34,65 ±0,15 34,03 ± 0,08 28,92 ± 0,05 23,85 ± 0,05 16,23 ±0,04 3,10 ±0,07

30 30 40 33,08 ± 0,14 31,22 ± 0,10 30,81 ±0,12 25,30 ± 0,09 20,90 ± 0,08 13,44 ±0,07 4,68 ±0,10

J 20 40 40 27,06 ± 0,09 26,34 ±0,15 26,50 ±0,16 21,14 ±0,07 17,24 ±0,06 7,90 ± 0,09 *

K 15 45 40 25,01 ±0,07 24,26 ±0,10 24,29 ±0,04 18,98 ±0,06 14,79 ±0,05 4,84 ± 0,07 *

L 55 15 30 43,56 ±0,10 39,78 ±0,18 38,74 ±0,19 35,38 ± 0,07 32,66 ± 0,06 26,08 ±0,14 15,61 ±0,08

M 50 20 30 41,89 ± 0,19 38,36 ± 0,19 37,13 ±0,15 34,01 ±0,19 31,39 ±0,08 25,16 ± 0,15 15,52 ± 0,07

N 40 30 30 36,34 ± 0,20 34,31 ± 0,17 33,75 ±0,12 30,98 ±0,19 28,49 ±0,11 23,53 ± 0,08 15,20 ±0,04

O 30 40 30 31,05 ±0,18 29,96 ± 0,07 29,64 ± 0,08 27,11 ±0,06 25,27 ± 0,06 21,04 ± 0,05 13,17 ±0,06

P 25 45 30 28,26 ±0,14 27,36 ±0,12 27,56 ±0,15 25,25 ±0,12 23,31 ±0,09 19,35 ±0,11 11,14 ± 0,09

Q 65 15 20 48,73 ±0,21 42,85 ±0,18 40,98 ± 0,07 38,79 ± 0,06 37,12 ±0,11 32,77 ± 0,12 24,89 ±0,13

R 60 20 20 45,66 ± 0,24 40,34 ±0,11 39,11 ±0,09 37,44 ± 0,25 36,37 ±0,10 32,68 ±0,19 24,96 ±0,12

S 55 25 20 43,28 ± 0,25 39,43 ± 0,23 37,87 ±0,12 36,41 ±0,08 35,35 ±0,10 31,36 ±0,11 24,83 ± 0,07

T 50 30 20 40,03 ±0,17 37,10 ±0,24 36,30 ±0,11 35,11 ±0,09 34,30 ±0,10 30,46 ± 0,06 24,45 ±0,10

U 45 35 20 37,97 ± 0,23 35,44 ± 0,25 34,65 ± 0,06 34,04 ± 0,06 33,01 ±0,08 29,80 ± 0,11 23,93 ± 0,06

V 40 40 20 34,24 ± 0,30 33,57 ± 0,23 33,16 ±0,11 32,01 ±0,10 31,37 ±0,14 28,28 ± 0,07 23,40 ± 0,03

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Médias das absorções de água em % em massa em relação ao produto seco com ensaio de 
cinco corpos de prova para cada composição e temperatura de queima.
1Composição A resultou em corpos de prova muito frágeis em todas as temperaturas de queima, 
desfazendo-se ao serem manipulados.
2Composições B, C, D, E, F , J e K  fundiram durante a queima a 1250oC.



TABELA F.1 -  POROSIDADE APARENTE MÉDIA PARA TODOS OS PRODUTOS OBTIDOS

Composição (%) Porosidade (%) x Temperatura de Sinterização (°C)
per

LTA AF 950 1000 1050 1100 1150 1200 21250

1A 50 50 0 * * * * * * *

B 50 0 50 71,06 ±0,41 64,85 ± 0,26 61,37 ±0,20 49,76 ± 0,09 36,11 ±0,17 17,40 ±0,09 *

c 35 15 50 60,27 ± 0,30 56,43 ± 0,20 55,14 ±0,11 41,46 ±0,20 28,78 ±0,15 10,28 ± 0,08 *

D 30 20 50 56,21 ±0,20 53,81 ± 0,23 51,90 ±0,14 38,59 ±0,13 26,88 ±0,12 9,23 ± 0,06 *

E 25 25 50 53,45 ± 0,27 50,51 ± 0,25 49,12 ±0,19 36,47 ±0,21 24,32 ± 0,05 10,03 ±0,14 *

F 20 30 50 47,69 ± 0,39 46,90 ±0,19 45,11 ±0,21 32,52 ± 0,20 20,18 ±0,09 14,93 ±0,17 *

G 45 15 40 65,05 ± 0,21 60,43 ±0,12 58,39 ± 0,21 50,30 ±0,14 42,18±0,21 28,43 ± 0,24 6,59 ±0,31

H 40 20 40 61,19 ± 0,13 56,84 ± 0,20 56,00 ± 0,08 48,52 ±0,21 40,28 ± 0,09 27,59 ± 0,07 5,71 ±0,11

30 30 40 54,00 ± 0,20 51,36 ± 0,10 50,90 ± 0,25 42,70 ± 0,07 36,03 ± 0,06 23,39 ±0,17 10,23 ±0,22

J 20 40 40 44,64 ±0,13 43,63 ± 0,25 43,67 ±0,27 36,30 ±0,10 30,23 ±0,17 14,64 ±0,14 *

K 15 45 40 41,28 ± 0,15 40,10 ±0,13 40,02 ± 0,06 32,92 ±0,11 26,64 ±0,10 10,16 ± 0,14 *

L 55 15 30 69,69 ± 0,49 64,64 ±0,19 62,41 ±0,30 57,47 ±0,16 53,75 ±0,21 42,55 ±0,19 25,51 ±0,14

M 50 20 30 67,62 ± 0,28 61,93 ± 0,38 60,30 ±0,17 55,75 ±0,21 51,34 ±0,15 41,19 ± 0,27 25,51 ± 0,12

N 40 30 30 59,20 ± 0,28 55,83 ±0,19 55,04 ±0,19 51,56 ±0,14 47,38 ±0,20 38,51 ± 0,10 25,08 ± 0,06

O 30 40 30 50,59 ± 0,29 49,14 ±0,25 48,51 ±0,08 44,69 ±0,12 42,19 ± 0,23 34,88 ± 0,08 22,29 ±0,10

P 25 45 30 46,24 ±0,18 44,97 ±0,16 45,13 ±0,22 41,56 ±0,10 39,01 ±0,15 32,37 ± 0,24 19,41 ±0,15

Q 65 15 20 76,45 ± 0,63 68,11 ± 0,15 65,44 ± 0,22 62,57 ± 0,37 59,14 ±0,14 52,49 ± 0,19 39,59 ±0,16

R 60 20 20 72,82 ± 0,28 63,70 ± 0,52 63,02 ± 0,25 59,96 ± 0,33 58,68 ± 0,33 52,22 ± 0,17 39,82 ±0,11

S 55 25 20 69,50 ± 0,24 63,42 ± 0,29 61,11 ±0,25 58,84 ± 0,05 57,36 ± 0,37 50,63 ± 0,20 39,87 ±0,12

T 50 30 20 64,87 ±0,51 60,13 ±0,24 58,46 ±0,16 57,08 ±0,18 55,20 ±0,21 49,14 ±0,12 39,34 ±0,17

U 45 35 20 61,70 ± 0,33 57,39 ± 0,16 56,27 ±0,14 55,49 ± 0,29 53,36 ± 0,07 48,23 ± 0,20 38,61 ± 0,13

V 40 40 20 56,06 ± 0,49 54,64 ± 0,30 53,75 ±0,15 52,66 ± 0,25 51,17 ± 0,24 45,85 ±0,11 38,00 ± 0,09

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Médias das porosidades aparentes em % de volume obtidas com o ensaio de cinco corpos de 
prova para cada composição e temperatura de queima.
1Composição A resultou em corpos de prova muito frágeis em todas as temperaturas de queima, 
desfazendo-se ao serem manipulados.
2Composições B, C, D, E, F , J e K  fundiram durante a queima a 1250oC.



APÊNDICE G -  REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS CORPOS DE PROVA

FIGURA G.1 -  CORPOS DE PROVA OBTIDOS A 950oC 

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Conjunto de 110 corpos de prova, agrupados em cinco por composição da A a V, logo após a 
queima na temperatura de 950oC por duas horas. À esquerda observa-se a condição do 
carregamento sobre a placa do forno imediatamente após abertura do mesmo. À direita os corpos de 
prova empilhados em conjuntos de cinco por composição para armazenamento na estufa.

De forma geral todos os corpos de prova tornaram-se muito frágeis à manipulação, o material se 
desagregava facilmente ao toque, a cor permaneceu com a tonalidade do vermelho e marrom, e 
observa-se a preservação da forma e reduzida contração linear. Não foram verificados visualmente 
defeitos como trincas, inclusões e separação de fases na superfície.



1000oC

FIGURA G.2 -  CORPOS DE PROVA OBTIDOS A 1000oC 

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Conjunto de 110 corpos de prova, agrupados em cinco por composição da A a V, logo após a 
queima na temperatura de 1000°C por duas horas. À esquerda observa-se a condição do 
carregamento sobre a placa do forno imediatamente após abertura do mesmo. À direita os corpos de 
prova empilhados em conjuntos de cinco por composição para armazenamento na estufa.

Não foram observadas mudanças visualmente perceptíveis em relação aos produtos obtidos na 
queima a 950°C. Todos os corpos de prova se mantiveram muito frágeis à manipulação com 
desprendimento de material ao toque. Nota-se o tênue escurecimento das peças ainda na tonalidade 
do vermelho e marrom. Observa-se a preservação da forma com contração linear visivelmente 
perceptível nas peças B, G, H, L, M, Q, R e S. As peças das composições F, J e K tiveram um 
aumento das dimensões. Não foram observados defeitos superficiais.



FIGURA G.3 -  CORPOS DE PROVA OBTIDOS A 1050oC 

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Conjunto de 110 corpos de prova, agrupados em cinco por composição da A a V, logo após a 
queima na temperatura de 1050oC por duas horas. À esquerda observa-se a condição do 
carregamento sobre a placa do forno imediatamente após abertura do mesmo. Observa-se que o 
conjunto da composição P tombou em decorrência dos movimentos de abertura do forno, mas sem 
comprometer a integridade dos corpos de prova. À direita os corpos de prova empilhados em 
conjuntos de cinco por composição para armazenamento na estufa.

Notou-se melhoria na sinterização em relação aos produtos obtidos nas queimas a 950oC e 1000oC. 
Os corpos de prova eram menos frágeis à manipulação e ainda era observado o desprendimento de 
material ao toque. Exceto pelo conjunto A, observa-se o escurecimento das peças para as 
tonalidades do marrom e cinza. Houve a preservação da forma com contração linear ainda mais 
evidente nas peças B, G, H , Q e  R. Foram observados defeitos por pequenas trincas superficiais com 
desagregação em escamas nos corpos de prova A.



1100oC

FIGURA G.4 -  CORPOS DE PROVA OBTIDOS A 1100oC 

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Conjunto de 110 corpos de prova, agrupados em cinco por composição da A a V, logo após a 
queima na temperatura de 1100oC por duas horas. À esquerda observa-se a condição do 
carregamento sobre a placa do forno imediatamente após abertura do mesmo. À direita os corpos de 
prova empilhados em conjuntos de cinco por composição para armazenamento na estufa.

Notou-se importante melhoria na sinterização em relação aos produtos obtidos nas queimas em 
temperaturas inferiores. Os corpos de prova das composições B a G  adquiririam resistência e não era 
perceptível o desprendimento de material ao toque. Exceto pelos conjuntos A, T, U e V que ainda 
restavam frágeis à manipulação e ainda desprendiam quantidade substancial de material. Exceto pelo 
conjunto A, observa-se o escurecimento das peças para a tonalidade predominantemente cinza. 
Observa-se a preservação da forma com maior variação do parâmetro de contração linear. Foram 
novamente observados defeitos por trincas superficiais e desagregação no conjunto A.



FIGURA G.5 -  CORPOS DE PROVA OBTIDOS A 1150oC 

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Conjunto de 110 corpos de prova, agrupados em cinco por composição da A a V, logo após a 
queima na temperatura de 1150°C por duas horas. À esquerda observa-se a condição do 
carregamento sobre a placa do forno imediatamente após abertura do mesmo. À direita os corpos de 
prova empilhados em conjuntos de cinco por composição para armazenamento na estufa. 
Aparentemente o conjunto A tornou-se mais frágil com o aumento da temperatura resultando na 
ruptura sobre o próprio peso.

Exceto pelas peças da composição A, houve visual melhoria na sinterização e ganho de resistência 
em todos os produtos em comparação com os obtidos nas queimas em temperaturas inferiores. Os 
corpos de prova das composições B a G  adquiririam resistência e era perceptível a vitrificação e forte 
aderência das partículas na superfície. As composições A, T, U e V permaneceram frágeis à 
manipulação com desprendimento de material. Excluindo o conjunto A, ocorreu o escurecimento das 
peças ainda na tonalidade cinza. Observa-se a preservação da forma com maior variação do 
parâmetro de contração linear. Foram novamente observados defeitos por trincas superficiais, 
desagregação e ruptura nas peças A.



FIGURA G.6 -  CORPOS DE PROVA OBTIDOS A 1200°C 

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Conjunto de 110 corpos de prova, agrupados em cinco por composição da A a V, logo após a 
queima na temperatura de 1200°C por duas horas. À esquerda observa-se a condição do 
carregamento sobre a placa do forno imediatamente após abertura do mesmo. À direita os corpos de 
prova empilhados em conjuntos de cinco por composição para armazenamento na estufa.

Assim como nas temperaturas inferiores de queima, as peças da composição A destoaram das 
demais pela coloração e presença de defeitos por trincas superficiais, desagregação e ruptura. Houve 
significativa melhoria visual da sinterização e ganho de resistência em todos os produtos em 
comparação com os obtidos na temperatura de 1150oC. Os corpos de prova das composições B, C, 
D, E, G, H, I e J adquiririam resistência com sinterização perceptível pela excelente qualidade 
superficial. As composições T, U e  V não eram mais frágeis à manipulação e notou-se uma melhor 
sinterização do material. Os corpos de prova das composições F e K sofreram deformações pela 
liberação de gases e início da fusão, e adquiriram uma cor cinza metálico. De maneira geral, ocorreu 
o escurecimento das peças ainda na tonalidade cinza e expressiva contração linear das peças B e G .



FIGURA G.7 -  CORPOS DE PROVA OBTIDOS A 1250°C 

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Conjunto de 110 corpos de prova, agrupados em cinco por composição da A a V, logo após a 
queima na temperatura de 1250°C por duas horas. À esquerda observa-se a condição do 
carregamento sobre a placa do forno imediatamente após abertura do mesmo. Prontamente se 
identifica a fusão dos conjuntos B, C, D, E, F, J e K. À direita os corpos de prova empilhados em 
conjuntos de cinco por composição para armazenamento na estufa.

Novamente as peças da composição A destoaram das demais pela coloração e presença de defeitos 
por trincas superficiais e desagregação. Houve significativa melhoria visual da sinterização e ganho 
de resistência em todos os produtos que não fundiram completamente. Os corpos de prova das 
composições G e H, adquiririam resistência com sinterização perceptível pela excelente qualidade 
superficial. Os corpos de prova da composição I sofreram deformações pela liberação de gases e 
início da fusão, e adquiriram uma cor cinza metálico. De maneira geral, ocorreu o escurecimento das 
peças ainda na tonalidade cinza chumbo e expressiva contração linear das G e H .



APÊNDICE H -  EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS UTILIZADOS

FIGURA H.1 -  MOINHO DE BOLAS TECNAL 

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Moinho de bolas utilizado para ensaios de moagem e beneficiamento do lodo de ETA e da 
escória de fundição. Da esquerda para a direita, conjunto do moinho de bolas, corpo de moinho de 
bolas aberto e carga de bolas.

FIGURA H.2 -  MOINHO DE FACAS 

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Moinho de facas utilizado para britagem da escória de fundição. À esquerda conjunto montado 
para operação e à direita moinho aberto com rotor e classificador expostos.



FIGURA H.3 -  ÍMÃ NEODÍMIO GRAU N42 

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Disco de ímã de neodímio grau N42 com diâmetro de 40 mm e espessura de 5 mm utilizado 
na separação magnética do ferro metálico da escória de fundição. À esquerda o ímã e à direita 
aplicação do campo magnético sobre a escória através da parede de um copo Becker.

FIGURA H.4 -  CONJUNTO MOLDE CORPOS DE PROVA 

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Molde para confecção de placas prensadas de 60 mm de comprimento, 20 mm de largura e 
espessura variável. À esquerda conjunto montado e à direita as suas três partes.

FIGURA H.5 -  PRENSA HIDRÁULICA E ACIONAMENTO MANUAL 

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Prensa hidráulica de acionamento manual Bonvenau utilizada na confecção dos corpos de 
prova.



FIGURA H.6 -  FORNO ELÉTRICO LINN ELEKTRO THERM KK 260 SO 1060

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Forno elétrico Linn Elektro Therm KK 250 SO 1060 utilizado na secagem do lodo de ETA e no 
processo de queima das cerâmicas. À esquerda o formo fechado e à direita a vista interna.

FIGURA H.7 -  EMIC DL30000N RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

FONTE: O autor (2019).

NOTA: Equipamento EMIC DL30000N utilizado nos ensaios de resistência à flexão. À esquerda vista 
geral do equipamento e à direita detalhe do acessório específico e do corpo de prova durante o 
ensaio.


