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RESUMO 

Na região carbonífera do sul de Santa Catarina, a mineração de carvão desenvolve-se há 120 anos. Atualmcntc, as 
empresas estão implantando estações de tratamento de clluentcs (ETE) de drenagem ácida de mina (OAM), a IIm de 
neutralizar a acidez, precipitar os metais pesados c lançar os efluentes dentro dos parâmetros exigidos pela 
legislação ambiental. Porém, os resíduos sólidos formados nas ETE necessitam ser dispostos cm aterros de resíduos 
industriais, acarretando cm custos elevados. Paralelamente, a região sul de Santa Catarina é grande produtora de 
materiais cerâmicos. Assim, o objctivo do presente trabalho foi realizar uma avaliação preliminar sobre a aplicação 
do lodo gerado cm uma ETE como matéria-prima na produção de peças de cerâmica branca (cerâmica tipo grês c 
porcclanato) c cerâmica vermelha (tijolos). O lodo gerado foi obtido na ETE da Carbonífera Metropolitana, situada 
na localidade de Rio Fiorita. Município de Sidcrópolis. Essa estação de tratamento funciona com o sistema de 
!lotação por ar dissolvido (FAD) com adição de hidróxido de cálcio como agente neutralizante c ácidos graxos como 
colctor. O lodo, rico em hidróxidos metálicos, é classillcado pela NBR 10.004 como resíduo Não-Perigoso. Os 
resultados demonstraram que as argilas de queima branca misturados com lodo, mesmo cm pequena proporção 
(YY~). apresentam intensa impregnação de matéria orgânica c óxidos de ferro, desenvolvendo peças com o problema 
conhecido como "coração negro". As peças cerâmicas (tijolos) produzidos com uma proporção de I S'Yo de lodo de 
DAM não proporcionam variações significativas nos parâmetros fisicos de rctraçào linear e absorção d'água quando 
comparados aos padrões adotados pela indústria. No entanto, elevou cm 14°/o a resistência à compressão dos corpos 
de prova. Com esses resultados, estabelece-se como uma possível aplicação do lodo gerado cm ETE de DAM o uso 
como matéria-prima na produção de ccràmica vermelha. 

PALAVRAS-CHAVE: drenagem ácida de minas, lodo de estações de tratamento de elluentes, materiais cerâmicos. 

I. INTRODUÇÃO 

Drenagem úcida de mina é o termo usado para descrever a drenagem que ocorre como resultado da 
oxidação natural de minerais de sulfetos contidos nas rochas quando expostos à ação combinada do oxigênio 
atmosférico c água. O fenômeno ocorre tanto nas operações da mineração de polisulfctos metálicos como na 
mineração de carvão. As fontes mais comuns de DAM são minas subterráncas, minas a céu a aberto, bacias de 
contenção c decantação, pilhas de rejcitos c estéreis com sul fetos, tendo na pirita o mineral com maior potencial para 
a geração de acidez. Essas fontes podem permanecer ativas por décadas ou mesmo por centenas de anos após a 
cessação das ati v idades cm um sitio mineiro (Rubio, 19H6; Kontopoulos, 199H). 

Na região carbonífera do sul de Santa Catarina, a mineração de carvão desenvolve-se há 120 anos. 
Atualmcntc, as empresas estão implantando estações de tratamento de etluentes ( ETE) de drenagem ácida de mina, a 
fim de neutralizar a acidez. precipitar os metais pesados e lançar os efluentes tratados dentro dos parâmetros 
exigidos pela legislação ambiental (Gomes, 2004). Porém, os resíduos sólidos fcmnados nas ETE necessitam ser 
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dispostos em aterros de resíduos industriais. a~.:arrctando em custos elevados. Parale lamente, a região sul de Santa 
Catarina é grande produtora de materiais ccrfimicos. As argilas de queima branca. com pouco óxido de tcrro, 
pro vêm de jazidas situadas nos munic ípios de Rio Fortuna c Orleans. que no conjunto são empregadas pelas 
indústrias de revestimentos centmicos de Cril.: iúma com uma média mensal de 11 3.000 toneladas. As argilas de 
queima vermelha utilizadas nos ensaios são extraídas de harrciras situadas entre os municípios de 1\raranguc:í c 
Tubarão c empregadas como matéria-prima para a produção de tijolos c telhas cm olarias instaladas na região sul. 1\ 
produção mensal do sctor de ccrámica vermelha chega a XO milhões de tijolos c 20 milhões de telhas. As argil as 
empregadas na cerâmica vermelha para fabricação de tijolos apresentam elevados teores de matéria orgânica. óxidos 
de ferro e minerai s rcfratários (Gastaldon, 2004). 

Ao mesmo tempo, estudos sobre o u:iiu de resíduos na confecção de materiais ccrcimicos têm sido freqücntcs 
(Barba ct ai, 1997; Menezes et ai, 2002 ). Neste trabalho são mostrados os resultados visando ú aplicação industrial 
do lodo proveniente do tratamento ati vo de drenagem ác ida de mina (DAM), misturado com as argilas utilizadas 
pela indústria cerâmica do sul de Santa Catarina . Essa ex periência diz respe ito ao lodo produzido na estação de 
tratamento de efluentes (ETE) da Carbonifera Metropoli tana S//\., qu e utiliza o processo de 11otaçào por ar 
di ssolvido (FAD) para a scparaç:lo sólido/liq uid o dos tlocos gerados no elluentc tratado (Menezes ct ai, 2002 ). 

Os resultados dos estudos de aplicabilidade são preliminares c ohjcti vaon iden ti ficar a lternativas para o 
destino final do lodo gerado na ETE Testes de li xiviaçào c so lubili zação revelaram tratar-se de res íduo sólido Não 
Perigoso - Não In erte, Classe li- A, segundo a NBR I 0004 (/\BNT. 2004). lssu implica, no presente, a sua 
disposição em aterros. cujos aspectos construtivos exigem a impermeabil ização com arg ila c gcomcm brana de 
PEAD (polietileno de alta densidade), sistema de drenagem c tratamento dos e11ucntes c programa de 
monitoramento. a custos elevados. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Lodo da Estação de Tratamento da Drenagem Ácida de Minas 

O material misturado com argilas para a cerâmi ca vermelha e de revestimentos resu lta da prec ipitação de 
metais pesados do sistema de tra tamento de água percolada no pátio da estação de embarque de carvão da 
Carbonitera Metropolitana. Essa estação de tratamento de e tluentes está instalada junto ao te rminal fe rroviário de 
embarque de carvão da Carbonifera Metropol itana S/ A, situada na localidade de Rio Fiorita, municíp io de 
Siderópolis/SC,junto à rodovia SC-447 que li ga as cidades de Sidcrópoli s e Trcviso. O volume médi o de tratamento 
na ETE da Carbon ifera Metropolitana é de 190 m'idia de água ácida, cujos produtos são um etluente líquido e um 
residliO sólido composto por meta is pesados que apresenta viscosidade e umidade elevada ( lodo). objeto da amili se 
de aplicabilidade industrial. 

Uma amostra de lodo da ETE. após 5 dias de secagem, foi utilizada para ensaios t1sicos com argilas 
empregadas nas massas de cerâmica de revestimentos e cerâmica vermelha. A amostra apresentou umidade de 91 %1 
c densidade de 1,8. Com a massa especifica seca determinada no laboratório de 0 , 162 t!m' c o volume de lodo 
gerado na ETE de I m3 de lodo para 60 m' de efl uente tratado, vcrilica -se que a produção média de lodo seco da 
ETE é da ordem de 5 1 H kg/di a ou 15,5 tlmês. A composição quimica dos óxidos presentes no lodo, obtida por 
fluorescência de raio x em 3 amostras, é mostrada na Tabela I. 
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Tabela I. Composiç ilo dos óx idos presentes no lodo tl otado, em base seca (anúli scs IPATíUNESC ). 

Composição dos 
Amostra I (%) Amostra 2 (%) Amostra 3 ("!.,) 

óx idos 

Si O, 21.01 56.44 56,22 

AJ,o, 16,4X 19.X I 19.67 

MnO 1,33 0.56 0,57 

MgO 1,97 3.50 3,4X 

C aO X.44 0,41 0.40 

Na,o 0. 10 0,02 1,79 

K, O 0.40 0.02 0 ,02 

TiO, O,OX 0.42 0,42 

r,o, 0. 16 0,04 0,04 

Fe,O , 15.79 X.6X X,52 

LOI 32.45 9,33 X,3 X 

Total 9X. 21 99,23 99,5 1 

2.2. Preparação de peças cerâmicas com lodo de DAM e argilas brancas 

A preparação das peças fo i realizada no laborató rio da TEC NOC LA Y - Mineração Indústria c Comérc io 
Ltda, tazendo-sc as mi sturas de arg il a c lodo seguindo as seguint es proporções: amostra I com 5% de lodo 
mi sturado com 95 'Yo de argila Orlcans (OR) c amostra 2 com 5% de lodo misturado com 95'X, de arg il a Rio Fmtuna 
(R F). 

A preparação da amostra de lodo para os ensaios de queima com argilas brancas cx ígc a secagem do 
material cm fomo cl étrico durante H horas a uma temperatura de li Ü°C. sendo. então, en caminhadas pa ra a 
scqüência de preparação que envolveu a moagem a úmido cm moinho de bolas por 120 minutos. Seguiu-se a 
secagem cm fórn o clétrico a li 0°C por qua tro horas. umiditicação com 7% de água. prensagem hidráulica com 
pressão de compactação de 250 kgfícm'. resultando cm corpos de prova nas dimensões 32 x 73 mm. 

As amostras preparadas no laboratório foram env iadas pam os testes indu st riai s na Ccni.mica Port inari 
(Grupo C ECRI SA ). sendo queimadas nas temperaturas de 1.170 oc c 1.20CJOC durante 35 minutos, que são os cich1s 
empregados na produção de cerâmica tipo grCs c porcdanato, respecti vamente: . 

2.3. Preparação das amostras de lodo de DAM e argilas vermelhas 

Os testes com argil as vermelhas fi.1ram realizados no LABC ER - Laboratório de Cerâmica Vermelha cm 
M orro da Fumaça. onde foram preparadas as seguintes amostras de tijo los: amostra I com 5 %, de lodo misturado 
com 95% de arg ila vermelha: amostra 2 com lO % de lodo mi sturado com 90 % de argila vermelha c amostra 3 
com IS %1 de lodo misturado com HS %1 de argila vcnnclha. 

2.4. Análises das propriedades tecnológicas 

A análise de rct raçàn linea r objct ivou medir a diferença de tamanho do tij o lo nas etapas de secage m e após 
o processo de que ima. Para esses ensaios foram utili zados 5 corpos de prova determinando-se para cada um a 
diferença de tamanho expressa como a méd ia aritmética dos resultados cm valor percentual. Nos ensaios de 
absorção úgua. dctcnn inou-sc a capac idade de :.t hsorçüo de água do tijolo num determinado período de tempo. Para 
o ensa io de absorção to ram utili zados 5 corpos de prova secados cm estuh1 a uma temperatura de 100°C. As 
amostras scnts na estu fa foram. então. imersas cm úgua fe rvente por 2 horas. 1\ di ferença en tre os pesos foi 
determinada paril cada amostra cx pressandl)-SC os result i.ldos como a média aritmética dos resultados expressos cm 
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va lor percentual. Os ensa ios de resistência objct ivam medi r a capacidade má xima dos corpos de prova quando 
suhn1ctidos a um esforço. Nas peças ccnimicas compostus por argila bmnca mediu-se à rcsistCncia à tlcx[io. Nos 
blocos cerâmicos de argi la v~nnclha (tijolos), submeteu-se ú comp ressão uniaxi ;d. Foram utilizados 5 corpos de 
prova para cada amostra. Os resultados correspondem ú média aritmética dos resultad os dos ensaios. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Peças cerâmicas brancas 

Os teores máx imos de óxidos (ferro c titúnio) determinantes da cor das p~ças brancas após a queima c da 
matéria orgânica admitidos no processo cerâmico são inferio res a 3'% c 0,2 1Yo. n::spct.:li vamcntc. Nas tabelas 2 e 3 
mostram-se os resultados tios testes de queima reali zados com as a rg ilas c argilas mais lodo. 

Tabe la 2. Result ados dos ensaios para o ciclo de queima na temperatura de 1.200°(' durante 35 minutos . 
- ·---·-· · ·---------,------,-----=-:::--

p _ Argila OR Argi la OR Argi la RF Argila RF 
aramctrns • + ,,;do (5'1;, ) + lodo (5'Yo) 

tRctraçJ;;-Linca r ('~-;.) _9,1! 3,3 4 ,X 5.6 
Absorção deúgua (%,) LD X.77 12.2 7 ,Xó 
Módulo de resistência à ncxào (kgf!c m' l I 550 430 I 235 I 460 

Tabela 3. Resultadlls dos ensaios para o cic lo de queima na wmpcratura de 1.170°(' durante~ 35 minutos. 

J>arâmt•tros 
--~ Argila A;gTia OR t\rgil; Argila RF- + l 

Retraçào lin.oar(%) T 7. 1 10.4 2,0 3,7 
OR + lodo (5%) R r lodo (5'Y., ) I 

,_0bsorç<1o de água(%) _ I R,6 2,62 I X.3n _ 14,.10 
Módulo de resistênc ia ú fl exão (kgficm' ) I 430 450 70 I 00 I 

No que se refere às propriedades tisicas as argilas têm característ icas distintas. A argila Orl eans (O R) é 
fundente , apresentando e levada rctração lineHr, alto módulo de resis tênc ia ii fl exão c bai xa absorção de água. F.m 
contraste, a argila Rio Fonuna (RF) é rcfratá ria , apresenta pouca rc traçào linear, bai xa resistência à ncxão c a lta 
absorção de água. No cntamo. a cor de queima Ja argila RF é mais clara que da argi la OR. As massas cerâmicas 
para revestimentos utilizam a mistura de várias argilas cm prnpon;ões adequadas para agregar propriedades 
tecnológicas ao produto como cor clara, elevada resistência à tl..:xão, baixa retraçào linear c mínima absorção d 1água, 
o que implica a utilização de várias arg il as que apresentem propriedades dentro de va lores muito limitados para cada 
parâmetro. 

Quando misturadas com o lodo. os resultados d~t s propriedades tisicas ITtoslram pronunciadas 
modilica\·ões. Na argila Orlcans (OR), há red ução nos va lores da rcsístCm.:ia c rdraçào linear c um aumen to na 
absorção dtágua, obs~;rvando-sc a deformação nos corpos de prov(.l. Na argila do Rio Fortu na (RF), oconc cl inversão 
dos resultados. Em ambos casos, observa-se a impregnação no cen tro dos corpos de prova de material cinza escuro 
4uc constitui o problema de '"coração negro" do suporte ccrúmico como mostram as Figuras I c 2. 

O lodo. quando queimado a 1.200"(' cm 15 minutos sinteriza, completamen te. niio havendo ti>rmaçõo das 
htses vítrea c c ristalina. moslrando bas icamen1c a fltsc amorfa, sem qualquer resistência mccünica c evidenciando 
elevada concentração de óxidos de cor c im·a escura a preta corno mostra a Figura 4. 
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ragura l.l.orpos de prova após a queama da argtla Kto ~onuna (K~). 

CtclOI 0€ OUEH-. • C~fiOS Ok fi'.-OVA AAGUS "Aft.A 
fli\'UTIHIENfOI CCAA*COI 

Figura 2. Corpos de prova após a queima da argila Orleans (OR). 

CERAMICA PORTINARI 

CICLOS OE QUEIMA - CORPOS DE PROVA ARGILAS PARA 
REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

1 .170'C - 35 MIN 1 .200•c - 35 MIN 1 .2oo•c - 35 MIN 

L000(100%) 

Figura 3. Corpos de prova do lodo queimado a 1.2oo•c. 
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Todas as prnprit:dades tisicas rell~.:tt.::m a composição quím ica dos mine ra is constitu in tes das amostras como 
se observa nos resultados das análises químicas Ceitas nos corpos de prova queimados mostrados na Tabela 4. 

Tabela 4. Resultados das análi ses químicas dos corpos de prova (anú li scs ll'i\Tí UNESC). 

Com posição Argi la OR Argila OR i\rg ila RF i\rg ila RF Lodo 

dos óxidos (%) + Lodo ('Y,,) (%) + Lodo ('Yo) (100%) 

Si O, 76,21 75.72 7X,02 77,45 12,23 

Mgü 0.66 0 .81 0,39 0.56 X,60 

i\1,0, 17.29 16,X7 17.23 16,55 16,2X 

Fe, 0 1 I ,X9 2,00 1.2X 1,47 8,32 

C aO O, IX 0,89 O, 11 0,7X 34,22 

Na,O 0.30 0,49 0.26 0.29 0.24 

P,o, 0.05 0,05 0.06 0,06 0.22 

K,O 2.63 2,51 1,44 1.37 0.34 

MnO 0.0 1 0 ,04 0.01 0,04 1.21 

TiO, 0,59 0,57 0.92 0.92 O. IX 
PI' 0.20 0.06 0.28 0.51 0.00 

Nota-se que a argi la OR tem teores ma is elevados de óxido de ferro, sódio c potássio c teor mais baixo de 
sí lica quando comparado com a argi la R r. Quando misturatlas com o lodo. hú um acrésci mo signilicativo no teor de 
óxido de ferro~ manganês que provoca as modifkaçôcs mai s notúv~is nas argilas, causando a deformação da argil a 
OR cm temperatura de 1.200"(', o aumento da fundcncia da arg ila RF, tanto na temperatura de grés ( I 170"C) 
quanto de poreelanato ( 1.200°C'). c o desenvol vimento do coração negro. Os valores da dilatação não sofreram 
a lteraçôes resultantes da adição Uo lodo. encontrando-se Ucntro <.los lim ites admitidos pela <.:crâmica Oc 
revestiment os, uma vez que essa propriedade cstú relacionada com a quantidade de quartzo c iii ta das argi las. 

3.2. Tijolos vermelhos 

Os cnsai~)s físicos rca\i;.ados possibilitaram avaliar o potencial do lodo para mistura com as argil as 
empregadas na Ü1bricaçào de tijolos. Os n.:sultados mostrados na Tabela 5 são as méJi as dllS ensaios feitos para cada 
parâltll' tro físico. 

Tabel a 5. Rcst lltados obt idos nos ensaios físicos Jo lodo com argila para ccnimica ve rmelha. 

---
Parámetro Amostra I ;\mostra 2 Amostra 3 Padrão 

Físico 5 ~~ .. ~~ de lodo I O ~~-;~de loJo 15 ~ ~~~de llKio Olarias 
Retraç:1o linear na 

7.52 X,7 1 7 .. 19 X,O'I 
sccaocm (1!-{,) 

""c''''" H± , 't-1=, m 
1.94 2,45 I queima !~o_)___ ... ' - ___ _ ~~--~- - -----···· 

Absory3n 
17. 1X=± 16.94 d '.. (% ) 16.24 1737 

agua u __ __ _ ------ -- · - - -- ----- - - ·--
Rcsi s t ênc~a ú 6,X 1 7 _63 

7,60 -····-~-compressao (_JS.l':J) . .. ·- .. .. ___ ___ 

Os resultados dos testes com o ludo m1o dircrcm dt: tOrma significa ti va cm rclaç[lo aos padn)cs das argi las 
utilizados pdas olarias. As argilas utilizadas na f~1bricaç:lo de tijolos são rcfratúrias, haja vis ta os valores elevados de 
absorção d'água c baixa n:tnt\·ão linear. Quando misturadas com o lodo, most ram redução na rct nu;Jo de queima c 
clevaçüo na absorção d'água. mas os "·alorcs situam-se muito próximos da argila padrão. não se observando nos 
corpos de prova queimados qualquer modificaçiio nessas propriedades ou mesmo na cor de queima como mostra a 
Figura 4. A modi licaçào mais s ign i ticativa está relac ionada ú elevação da res is tência ti compn:ss<1o cm 13 )~1};. dos 
corpos de prova moldados com 15 1~Íl de lodo . 
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Figura 4. Corpos de prova de blocos cerâmicos após o queima mistumdos com o lodo em diferentes proporções. 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados dos ensaios de aplicação do lodo formado no tratamento de DAM da ETE da Carbonífera 
Metropolilllna S/ A mostram que as argilas de queima branca misturadas com lodo, mesmo em pequena proporção 
(5%), apresentam intensa impregnação de matéria org1inica c óxidos de ferro no interior dos corpos de prova. O 
desenvolvimento do coração negro nos níveis de disseminação observados descarta a possibilidade do material para 
uso na cerâmica que utiliza o ciclo rápido de queima. 

Os ensaios feitos com argil~ empregadas na fabricação de tijolos misturadas com lodo mostram que não bá 
mudanças significativas nos parãmctros de queima absorção d'água e retração linear que pouco diferem dos padrões 
utilizados. No entanto, o aumento da resistência à compressão verificado nos testes da ordem de 14% é uma 
mudança nwna propriedade importante do ponto de vista tecnológico, podendo o lodo ser utilizado para melhorar o 
padrão dos produtos, cuja perda por falta de resistência varia de 15 % a 25 % que é atribuída, principalmente, à 
variabilidade das matérias primas utilizadas pelas olarias. 

llaverá um ganho ambiental expressivo se trabalhos de avaliação operacional e económica indicarem a 
viabilidade da utilizaç-.ío do lodo em olarias situadas nos municípios de Morro da Fumaça e Içara, à medida que uma 
grande quantidade de lodo será produzida nas estações de tratamento de efluentes das mineradoras de carvão da 
bacia carbonífera de Sanlll Caturina. Isso irá refletir na redução do volume de lodo a ser acondicionado em 
depósitos. que implica custo elevado de construção c manutenção, além do risco ambiental da lixiviação dos 
componentes reativos do lodo depositado. Como o consumo médio mensal de argilas para olarias é da ordem de 
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306.000 toneladas, a utili zação de 15% de lodo na mistura dessa matcria prima sign ifica uma redução de , 
aproximadamente, 50 .000 tone ladas para deposição em aterros de resíduos industriais. 
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