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RESUMO 

O presente trabalho visa avaliar os efeitos da inserção do lodo produzido em ETA, 

tendo tanto cloreto de polialumínio quanto o sulfato de alumínio como coagulante, 

em argila, permitindo a obtenção de um material cerâmico alternativo às opções 

convencionais. Foram preparadas composições com diferentes percentuais de lodo 

pelo método de conformação por prensagem e queimados a 900 oC, 1100oC  e 1200 

ºC. Os corpos de prova foram submetidos a ensaios de absorção de água e de 

tensão de ruptura à flexão. Foram caracterizados pelas técnicas de fluorescência de 

Raios X, difração de Raios X e microscopia eletrônica de varredura Os resultados 

revelam que a natureza do lodo interfere positivamente na qualidade da cerâmica 

preparada. 

 

Palavras-chave: cerâmica, lodo ETA, argila. 

 

INTRODUÇÃO 

O lodo produzido nas Estações de Tratamento de Água (ETA) tornou-se o foco 

de diversos estudos de disposição e busca de alternativa visando seu 

reaproveitamento. Esses lodos de ETA geralmente são dispostos em aterros 

sanitários ou aplicados em solo, em indústrias de construção civil, incineração ou 

lançamento direto nos corpos hídricos. 
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Visando mitigar o problema em questão, o objetivo do presente trabalho é avaliar 

a influência do Policloreto de Alumínio [Aln(OH)nCl3n-m] – PAC e do Sulfato de 

Alumínio [Al2(SO4)3], comumente utilizados como coagulantes, na incorporação do 

lodo gerado nas ETA à argila. Nesse contexto, destaca-se a caracterização       

físico-química das matérias-primas utilizadas, bem como a avaliação das 

propriedades mecânicas dos corpos de prova cerâmicos obtidos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os materiais utilizados no presente trabalho foram argila e o lodo gerado numa 

estação de tratamento de água do Estado do Rio de Janeiro utilizando como 

coagulante o policloreto de alumínio e o sulfato de alumínio.  

A caracterização dos materiais foi realizada empregando-se as técnicas de 

fluorescência de Raios-X (FRX), difração de Raios-X (DRX) e Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV). 

Estabeleceu-se, que para as misturas a serem preparadas, as quantidades de 

lodo utilizadas foram de 10% e 20% de uma mistura com 100% de argila em relação 

à massa de bloco cerâmico empregada no preparo dos corpos de prova (20 

gramas). 

As misturas então preparadas formaram massas cerâmicas, as quais foram 

conformadas através de compactação (prensagem) em uma matriz retangular de 

aço inox (60 mm X 20 mm X 5 mm) sob uma pressão de 220 kgf/cm2, conforme 

aplicado no IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas (SANTOS, 1989). 

 Os corpos de prova recém preparados foram colocados para secar em estufa à 

temperatura de 40 ± 5 ºC por vinte e quatro horas para perda de umidade. As 

dimensões (LI, CI e EI – largura, comprimento e espessura iniciais) foram 

determinadas através de um paquímetro digital. Em seguida os corpos de prova 

foram colocados dentro de um forno elétrico para serem calcinados nas 

temperaturas de 900, 1000 e 1200 ºC durante o tempo de duas horas. Os corpos de 

prova foram submetidos aos ensaios tecnológicos de absorção de água e tensão de 

ruptura à flexão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A Tabela1 mostra o resultado da análise de Fluorescência de Raios X das 

argilas e da massa bruta do lodo da ETA utilizada neste trabalho. 

Tabela 1: Composição química elementar  

 SiO2 Al2O3 SO3 K2O CaO Fe2O3 TiO2 MgO 

Argila (A) 

%peso 
62,75 24,75 - 3,50 - 6,81 0,85 1,13 

Lodo (PAC) da ETA 

% peso 
50,8 32,6 - 1,6 0,3 11,5 1,5 1,2 

Lodo (SA) da ETA 

 % peso 

33,62 

 
43,30 2,02 0,88 0,15 18,81 0,71 - 

  

Os dados da Tabela 1 mostram que o lodo desta ETA é constituído 

principalmente de sílica, alumínio e ferro, proveniente do sulfato de alumínio ferroso 

utilizado na etapa de coagulação do tratamento da água bruta.  

A análise por difração de Raios-X das argilas  utilizadas pode ser observada na 

Figura 1.  
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Figura 1-Difratograma da argila   

A partir da análise do difratograma foi possível identificar na argila  Caulinita 

(Al2Si2O5(OH)4) – JCPDS 29-1488 e Quartzo (SiO2) – JCPDS – 46-1045; minerais 

característicos das argilas empregadas na indústria de cerâmica vermelha. 

A Figura 2 apresenta a análise de Difração de Raios X dos lodos utilizado no 

presente trabalho. 
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(A)                                                                       (B) 

Figura 2- Difratograma do lodo de ETA (A) com (SA) (B) com (PAC) 

 

Para o lodo, as fases minerais identificadas foram: Quartzo (SiO2)  JCPDS 46-

1045, Caulinita (Al2Si2O5(OH)4) JCPDS  29-1488,   Gibsita AL(OH)3  JCPDS 33-

0018. A presença destes elementos é justificada pela própria composição da água, a 

qual contém materiais em suspensão, tais como areia e materiais argilosos.  O 

quartzo e a caulinita podem favorecer ao processo de conformação, pelo aumento 

da plasticidade, mas o excesso da gibsita pode acarretar a quebra da peça durante 

a secagem, pois tem grande capacidade de retenção de água, causando com isso o 

aparecimento de micro trincas no corpo verde. 

A fotomicrografia da argila pode ser vista na Figura 3 

 

Figura 3 Fotomicrografia da argila 5000x 
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De acordo com a Figura 3, pode-se observar que a argila possui características 

de um material denso, heterogêneo e de formato irregular. Observa-se os cristais 

pseudo hexagonais da caulinita 

As fotomicrografias do lodo  podem ser vistas na Figura 4. 

          

(A)                                                                  (B)     

Figura 4 – Fotomicrografia do lodo (a) Lodo com (SA) – 3000x.(B) lodo (PAC) – 

1000x 

Na  fotomicrografia (A) é possível observar uma superfíce bastante homogênea de 

aspecto denso. Na (B) o lodo apresenta-se heterogêneo e de formato irregular, o 

que estruturalmente poderia causar diminuição da coesão nos corpos de prova. 

Caracterização física e mecânica dos corpos de prova cerâmicos 

Foram definidas 5 composições para a confecção dos corpos de prova e 

identificados com as letras:  A 100% (argila),AL1, 90%A-10%LCSA ( 90% de argila 

+10% de lodo), ),AL2, 80%A-20%LCSA (80% de argila+20% de lodo),AP1, 

90%argila-10%LCPAc ( 90% de argila +10% de lodo), AP2, 80%T-20%LCPAC         

( 80% de argila+20% de lodo) 

Os corpos de prova com os diferentes de lodo foram calcinados nas 

temperaturas de 900 oC, 1000 0C e 1200 ºC e os valores das propriedades físicas e 

mecânicas encontradas estão dispostos a seguir:  

 

 Absorção de água 
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Avaliando os dados do gráfico da Figura 5 observa-se que com o 

aumento da temperatura houve uma redução no percentual de absorção de água em 

todas as composições analisadas.  

 

Figura 5 -  Percentual de Absorção de água 

Observa-se também uma relação diretamente proporcional entre o 

aumento do teor de lodo e o aumento do percentual de absorção em todas as 

misturas pesquisadas. A composição de argila com 20% de lodo SA (AL2) apresenta 

uma maior absorção de água em todas as temperaturas de queima estudadas, 

tendo uma maior absorção na temperatura de 900ºC, na ordem de 25,51%, devido à 

maior porosidade deste material. Para os copos de prova preparados com lodo com 

PAC verifica-se comportamento similar. Comparando o AL2 e o AP2 verifica-se que 

o último exibe um percentual de absorção menor.  

 Tensão de Ruptura à Flexão 

Os dados do gráfico da Figura 6 mostram um aumento na TRF para todas 

as composições à medida que a temperatura aumenta. Este fato pode ser explicado 

em função do processo de transformação das fases presentes da argila pela 

elevação da temperatura, diminuindo a porosidade das peças conferindo maior 

resistência.Apesar do aumento do teor de lodo provocar uma diminuição da TRF nas 

composições analisadas essa tendência é menos acentuada nos corpos de prova 

preparados com lodo com PAC. Também fica evidenciado que os valores da TRF da 
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composição AP2 queimada a 1200ºC apresenta valores que mais se aproximam do 

encontrado para a argila pura.  

 

Figura 6  Tensão de ruptura à flexão 

Comparando os valores encontrados a partir dos ensaios de absorção de 

água e de tensão de ruptura à flexão com os valores pré-estabelecidos para 

produtos da linha de cerâmica vermelha, considerando ainda, que a temperatura 

usual de queima para cerâmica vermelha gira em torno de 900°C, as misturas 

pesquisadas AL1, AP1, estariam em conformidade com as diretrizes para a 

fabricação de tijolos. 

Na temperatura de queima de 1200°C, as misturas AL1, AL2, AP1, AP2, 

como placas cerâmicas de revestimentos 

CONCLUSÃO 

A partir das observações apresentadas, conclui-se que, apesar de a 

composição química do lodo de ETA ser, segundo a Fluorescência de Raios X, 

similar a de um argilomineral, este não se comporta como tal. O coagulante presente 

no lodo exerce influência nas propriedades mecânicas quando adicionado à argila 

capaz de diferenciar os corpos de prova produzidos. 

Embora não se possa precisar que seja efetiva e unicamente o coagulante a 

influenciar tais mudanças, podemos considerar que entre os lodos utilizados, o que  
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gera corpos de prova mais adequados e mais próximos às características originais 

das argilas é o lodo com PAC. 
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF SLUDGE GENERATED COAGULANT 

CONTAINED IN THE ETA ON CERAMIC BODIES 

 

This study aims to evaluate the effects of the insertion of sludge produced in ETA, 

having both polyaluminum chloride as aluminum sulfate as a coagulant, clay, 

allowing to obtain an alternative to conventional ceramic material options. 

Compositions with different percentages of silt by the method of pressing shaping 

and burned at 900 ° C, 1100 ° C and 1200 ° C were prepared. The specimens were 

tested for water absorption and flexural stress. Were characterized by the techniques 

of X-ray fluorescence, X-ray diffraction and scanning electron microscopy results 

reveal that the nature of the sludge positively affects the quality of the ceramics 

prepared. 

Keywords: ceramic, ETA silt, clay 
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