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Resumo: As estações de tratamento de água produzem um lodo, sendo este é descartado na 

limpeza da estação. Em diversas situações a destinação desse resíduo é imprópria, 

impactando no meio ambiente. Esse artigo busca analisar, por uma pesquisa bibliográfica, as 

potenciais utilizações do lodo da ETA na construção civil e também obter a caracterização, 

por meio de uma pesquisa experimental, do lodo da estação de tratamento de água do 

município de Santa Rosa – RS. Realizou-se ensaios de limite de liquidez e plasticidade, índice 

de consistência, granulometria, sedimentação e massa específica. Adicionalmente analisou-se 

a possibilidade da futura utilização do resíduo na construção civil regional. Realizados os 

devidos ensaios e estudos chegou-se a um tipo de material semelhante a um solo argiloso, 

com diversas possibilidades de destinação na construção civil. 
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CHARACTERIZATION OF SLUDGE FROM THE WATER 

TREATMENT STATION OF THE CITY OF SANTA ROSA - RS AND 

POSSIBLE UTILIZATIONS IN CIVIL CONSTRUCTION 
 

 

Abstract: Water treatment plants produce a sludge, what is discarded in the cleaning of the station. In 

several situations the destination of this waste is improper, impacting the environment. This article 

aims to analyze, through a bibliographical research, the potential uses of ETA sludge in the civil 

construction and also to obtain the characterization, by means of an experimental research, of the 

sludge of the treatment plant of the city of Santa Rosa - RS. Tests of liquidity and plasticity limit, 

consistency index, grain size, sedimentation and specific mass were carried out. Investigating the 

possibility of the future use of the same in the middle of the regional civil construction. Once the 

necessary tests and studies were carried out, a type of clay soil was found, with various possibilities 

for the use of sludge in civil construction. 

 

Keywords: Sludge, ETA, residue, characterization and sustainability. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

O abastecimento de água para população é fundamental, e o tratamento dessa água é 

indispensável, entretanto, pouco se fala sobre as consequências desse tratamento. A crescente 

preocupação com o meio ambiente tem questionado sobre os dejetos das estações de tratamento de 

água (ETAs), esses dejetos são conhecidos como lodo, os quais em alguns lugares ainda são 

despejados nos corpos de água. 

A NBR 10.004/04 estabelece que os resíduos sólidos devam ser minimizados, 

reutilizados e/ou reciclados, ficando recomendado o despejo em corpos de água. Em busca de uma 

melhor qualidade ambiental precisa-se de uma destinação adequada para o lodo, sendo que o mesmo é 

composto de resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos e produtos químicos utilizado no tratamento da 

água bruta. A destinação usual com menor impacto ambiental é a utilização do lodo como matéria 

prima ou incorporação na construção civil. (GERVASONI, 2014) 

Para a utilização na construção civil, requer que o lodo da ETA apresente algumas 

características específicas para cada aplicação. As principais características físicas que devem ser 

analisadas, para a definição de viabilidade de utilização são: limite de liquidez, limite de plasticidade, 

índice de consistência, granulometria, sedimentação e massa específica. Todas as possibilidades de 

emprego deste resíduo dependem da viabilidade técnica, econômica e ambiental. (COSTA, 2011) 

Esse artigo visa analisar, por uma pesquisa bibliográfica, as potenciais utilizações de 

aproveitamento do lodo da ETA na construção civil e também obter a caracterização, por meio de uma 

pesquisa experimental, do lodo da estação de tratamento do município de Santa Rosa – RS. 

Investigando a possibilidade da futura utilização do mesmo no meio da construção civil regional. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Atualmente soluções econômica e ambientalmente vantajosas de utilização do lodo são 

grandes desafios para as empresas de Saneamento. Já existem estudos de possíveis alternativas para 

utilizações do lodo na construção civil, são eles: matéria-prima para a fabricação de tijolos e blocos 

cerâmicos (JANUARIO et al., 2007), produção de cimento (HOPPEN et al., 2006), incorporação do 

lodo em matriz de concreto (MEGDA et al., 2005), agregado miúdo (COSTA, 2011). 

Pesquisas realizadas no Brasil indicam que o lodo de ETA desidratado pode ser utilizado 

como material cerâmico que não possui função estrutural, sendo misturado numa proporção de 10% de 



 

 

lodo em relação à massa de argila (JANUARIO et al., 2007). A adição do lodo no processo de 

fabricação destes produtos exige cuidado na fase de introdução do lodo, exigindo adaptações e 

aquisição de unidades de estocagem, dosadores, além do sistema de próprio para adição do lodo, que 

auxilia na correção da umidade dos materiais cerâmicos (MEGDA, 2005). 

 Os lodos mais indicados para fabricação de tijolos são os compostos de argila, silte, 

areia, coagulantes e matéria orgânica. Os estudos demonstram que não há melhoria na qualidade da 

mistura de lodo com a argila, porém, promove a prática da reciclagem através da utilização de resíduos 

industriais, podendo trazer inúmeros benefícios ambientais, substituindo a utilização de recursos 

naturais por resíduos reciclados (JANUARIO et al., 2007). 

A utilização do lodo vai depender da aceitação e do custo por parte das condições 

cerâmicas e consumidores finais. O qual depende das condições para se obter essa matéria prima 

(distância da jazida e circunstâncias ambientais) e o que a companhia de saneamento pode oferecer 

(transporte até a indústria ou retirada do lodo da ETA, vantagens econômicas). 

A fabricação de cimento e incorporação do lodo em matriz de concreto, de acordo com 

Megda e colaboradores (2005), já é realizada nos EUA na fabricação do cimento Portland. Os 

materiais comumente utilizados na fabricação do cimento Portland são calcário, xisto e argila. O 

calcário concentra grande parte de todos os materiais, porém, com baixas concentrações de sílica, ferro 

e alumínio. A solução para esta deficiência, segundo a autora, é a adição argila, xisto, minério de ferro 

e bauxita (HOPPEN et al., 2006). Os lodos de ETAs que utilizam coagulantes durante o processo de 

tratamento normalmente contêm todos esses elementos citados e por isso, o lodo é introduzido no 

processo de fabricação do cimento na fase de pré-homogeneização das matérias primas. (TSUTIYA e 

HIRATA, 2001). 

Segundo Medga 2005, existem possibilidades de reunir lodo de ETA em conjunto com os 

resíduos da construção civil para incorporação em matriz de concreto e produção de argamassa, 

minimizando assim os impactos ambientais gerados por estes dois setores. A técnica dá destino útil ao 

lodo da ETA, porém, ainda está em desenvolvimento. Por isso, sua teoria não é clara e a 

regulamentação brasileira não fornece normas específicas. E Segundo Wiecheteck 2011, este material 

tem boa resistência à compressão, bom índice de impermeabilidade, baixo índice de retração 

volumétrica e boa durabilidade.  

Pretende-se criar alternativas para utilização do lodo na Engenharia Civil, como matéria 

prima para fabricação de tijolos e bloco cerâmicos, tijolos de solo cimento, substituição do agregado 

miúdo pelo lodo nas argamassas de assentamento e como liners de aterros sanitários. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse trabalho baseou-se em uma pesquisa experimental, realizada no laboratório de 

Engenharia Civil da Unijuí – LEC Santa Rosa – RS para a caracterização física do lodo da ETA do 

município, determinando a granulometria, limite de liquidez e plasticidade, índice de consistência, 

sedimentação e teor de umidade do lodo. Através desta pesquisa visa-se encontrar uma viabilidade de 

futura utilização desse material. 

A coleta do material em estudo foi realizada na CORSAN (Companhia Riograndense de 

Saneamento) do município de Santa Rosa – RS (figura 1) em um processo de limpeza da estação de 

tratamento. Para a realização dos ensaios apoiou-se nas NBRs, primeiramente para a preparação das 

amostras do ensaio de caracterização utilizou-se da NBR 6457 (ABNT 2016). Assim a determinação 

de limite de liquidez pela NBR 6459 (ABNT 2016), determinação do limite de plasticidade pela NBR 

7180 (ABNT 2016) e análise granulométrica pela ABNT NBR 7181 (2016). 

Para preparação das amostras para posteriores ensaios, optou-se primeiramente pela 

secagem prévia ao ar livre até próximo da umidade higroscópica, em seguida desmanchou-se os 

torrões, evitando a quebra de grãos e realizada homogeneização da amostra, posteriormente realizou-

se a secagem do lodo em estufa durante 24 horas a uma temperatura de 105 ±5 C°. 



 

 

Com o lodo seco fez-se a separação de material necessário para cada ensaio. Para o 

ensaio de limite de liquidez e plasticidade, preparou-se 500 gr de lodo passante na peneira n° 40 

(0,42mm). No ensaio de peso específico dos grãos foram preparados 600 gr de material passante na 

peneira n° 10 (2,0mm). Com o intuito de realizar o ensaio de análise granulométrica foi quarteada uma 

amostra natural até se obter aproximadamente 1500 gr (conforme tabela 3 NBR 6457 (ABNT 2016)) e 

posteriormente peneirada na peneira n° 10 (2mm). Com o material retido foi realizado peneiramento 

grosso e com material passante foi realizado quarteamento e separação de 70 gr, utilizado para 

sedimentação. Efetuados tais procedimentos de separação, realizou-se os ensaios. 

Em conformidade a NBR 7180 (ABNT 2016) executa-se o ensaio do limite de 

plasticidade, o qual determina a umidade no qual o material se comporta do estado plástico para o 

estado semisólido. O ensaio é realizado colocando o lodo em uma cápsula e adicionando parcelas de 

água, revolvendo com a espátula. Estimando-se que a pasta estava homogênea, separou-se uma 

pequena amostra de material, o qual, rolou sobre uma placa de vidro com pressão suficiente para 

formar cilindros similares ao gabarito, que possui 3 mm de diâmetro, por 100mm de comprimento 

(figura 1). 

 

Figura 1: ensaio do limite de plasticidade, em conformidade a NBR 7180 (ABNT 2016) 

 
 

A figura 1, apresenta o ensaio de limite de plasticidade. Não ocorrendo rompimento 

nessas condições coloca-se a amostra em cápsulas para secagem na estufa e posterior pesagem para 

determinar o teor de umidade. 

O limite de liquidez de um solo pela NBR 6459 (ABNT 2016)  é o teor de umidade acima 

do qual o solo perde as características de plasticidade, passando a se comportar como um fluido 

viscoso. O ensaio baseia-se na determinação do número de golpes necessários para fechar um sulco 

padrão.  

Com a amostra já preparada em uma cápsula de porcelana, adiciona-se água destilada, 

amassando e revolvendo por 15 min de forma a obter uma pasta homogênea (figura 2), colocou-se 

uma parte da mistura na concha do aparelho de Casagrande, de modo que a seção mais profunda 

tivesse 10 mm, e com auxílio de um cinzel curvo faz-se um sulco na pasta passando pelo meio da 

concha. Por último, movimenta-se a manivela de modo a golpeá-la contra a base, até que o sulco se 

feche em um comprimento de 13mm (figura 2). Assim, procedeu-se por 5 vezes cada qual adicionado 

mais água para obter-se diferentes teores de umidade.  

 



 

 

Figura 2: ensaio do Limite de Liquidez, em conformidade a NBR 6459 (ABNT 2016) 

 
 

A figura 2, é a amostra no aparelho de Casagrande, na realização do ensaio do limite de 

liquidez. Feito isso, construiu-se um gráfico da umidade pelo número de golpes, com a abscissa em 

escala logarítmica, onde se determinou a umidade correspondente a 25 golpes que é o Limite de 

Liquidez.  

A análise granulométrica de um solo pela NBR 7181 (ABNT 2016) é o estudo do 

tamanho das partículas ou grãos que compõem este solo. Determina-se em porcentagem, a quantidade 

de solo que compõe cada faixa especificada de tamanho de partículas, que serve para orientar sobre 

sua classificação e o comportamento. 

O ensaio é realizado em duas etapas, granulometria por peneiramento e granulometria por 

sedimentação. A sedimentação é um complemento do peneiramento, por ter uma limitação quanto à 

abertura da malha das peneiras, a menor peneira é de 0,075mm com isso pode-se analisar apenas 

pedregulho e areia. Para grãos inferiores a essa dimensão, utiliza-se o processo de sedimentação (silte 

e argila). Esse método diz que, dispersando-se as partículas de lodo em água, a velocidade de 

sedimentação dos grãos aumenta com o diâmetro dos mesmos. 

A amostra foi preparada, com o material retido na peneira 2mm (figura 3) realizou-se o 

peneiramento graúdo, com o material passante foram retiradas duas amostras para determinação da 

umidade higroscópica, e uma amostra de 70,00 gr para a sedimentação, sendo que está ficou em 

repouso durante 24 horas com o desfloculante hexametafosfato de sódio. Posteriormente realizou a 

agitação no copo dispersor então se transferiu para uma proveta e se completou com água até 1 litro, 

nesse momento iniciou-se as leituras da densidade e temperatura. Após finalizar todas as leituras da 

sedimentação secou-se o material retido na peneira de 0,075mm em estufa e realizou-se o 

peneiramento fino. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3: analise granulométrica por peneiramento, em conformidade a NBR 7181 (ABNT 2016) 

 
 

Figura 4: demonstra o ensaio de sedimentação, pela NBR 7181 (ABNT 2016) 

 
 

A figura 3, apresenta o material retido na peneira n° 10 (2mm), o qual, é lavado para 

realização da granulometria por peneiramento pela ABNT NBR 7181 (2016). E a figura 4 mostra o 

processo de determinação da sedimentação com hexametafosfato de sódio com a amostra de 70g do 

material passante na peneira n°10. 

O ensaio do peso específico real dos grãos, segundo a NBR 6508 (ABNT 2016), é o peso 

dos sólidos dividido pelo seu próprio volume, desta maneira obtendo-se o peso específico real dos 

grãos, desconsiderando os vazios existentes na amostra de lodo. Com base no estudo de empuxo de 

Arquimedes, pode-se observar em laboratório, o princípio de que um corpo imerso em água desloca 

um certo volume de líquido. 



 

 

Para execução do ensaio é necessário saber o peso do picnômetro, peso do picnômetro 

mais lodo, o peso do picnômetro com lodo mais água, peso do picnômetro mais água e a temperatura 

da água. Para retirada dos vazios entre a água e o lodo foi aquecido o picnômetro com água e lodo, 

fervendo até sair totalmente o ar dentre o lodo e a água. 

 

Figura 5: ensaio do peso específico em conformidade com a NBR 6508 (ABNT 2016) 

 
 

A figura 5 apresenta o ensaio para a determinação do peso específico real dos grãos. 

Realizados estes ensaios de caracterização, tem-se a capacidade de calcular os limites de liquidez, 

plasticidade, índice de consistência, teor de sedimentação, teor de umidade e granulometria do mesmo. 

 

3. ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Finalizado os ensaios laboratoriais, é necessário a execução dos cálculos para obtenção 

dos resultados finais. Desta maneira, averiguando possibilidade de uma futura utilização do lodo da 

ETA do município de Santa Rosa - RS. 

De acordo as definições da NBR 7180 (ABNT 2016), o limite de plasticidade deve ser 

apresentado em porcentagem e definido através de um processo de cálculo. Feito isso pode se obter os 

valores apresentados na tabela 1: 

 

Tabela 1: Limite de plasticidade 

Cápsula       n° 1 2 3 4 5 6 

C+S+A        g 11,990 11,972 12,134 11,460 12,134 12,958 

C+Lodo        g 11,565 11,406 11,649 11,090 11,661 12,475 

Água           g 0,425 0,566 0,485 0,370 0,473 0,483 

Cápsula      g 10,478 10,079 10,463 10,170 10,501 11,304 

Lodo            g 1,087 1,327 1,186 0,920 1,160 1,171 

Umidade    % 39,098 42,653 40,894 40,217 40,776 41,247 

Limite de Plasticidade: 40,81 % (menos 5%) 38,77 (mais 5%) 42,85 

 



 

 

Observa-se que o limite de plasticidade encontrado foi de 41%, sendo que nenhum ponto 

precisou ser descartado, estando todos no limite entre menos que 5% e mais que 5%, elevando a 

precisão do ensaio. 

Conforme NBR 6459 (ABNT 2016).  para identificar o limite de liquidez é preciso criar 

um gráfico com os dados obtidos no ensaio, onde o limite de liquidez é o percentual de umidade aos 

25 golpes. Dados apresentados na tabela 2 e no gráfico 1: 

 

Tabela 2: Limite de Liquidez 

Cápsula       n
o
. 1 2 3 4 5 

C+S+A       g 24,530 22,388 13,032 14,079 12,001 

C+Lodo       g 19,188 18,250 9,506 10,111 8,812 

Água           g 5,342 4,138 3,526 3,968 3,189 

Cápsula       g 10,282 11,431 3,754 3,742 3,773 

Lodo             g 8,906 6,819 5,752 6,369 5,039 

Umidade     % 59,982 60,683 61,300 62,302 63,286 

Golpes         n° 30 27 22 17 15 

 

Gráfico 1: Limite de Liquidez 

 
 

Com a interpretação do gráfico 1 se obtêm aos 25 golpes um limite de liquidez de 61%, 

com cinco pontos, devido à realização de 30 a 15 golpes e uma umidade variando de 59,982% a 

63,286%. 

O índice de plasticidade é obtido pela diferença entre o limite de liquidez e o limite de 

plasticidade. 

 

Tabela 3: Resultados do Índice de plasticidade 

Limite de liquidez          % 61 

Limite de plasticidade    % 41 

Índice de plasticidade  % 20 

 



 

 

O material analisado tem um LL de 61% e LP de 41%, no qual nos dá um índice de 

plasticidade (IP) de 20%. Como o IP deu maior de 15, temos um solo altamente plástico. 

A definição do peso específico real dos grãos segundo a NBR 6508 (ABNT 2016), é a 

média de duas determinações como mostrado na tabela 4. 

 

Tabela 4: Peso Específico real dos grãos 

Picnometro 1 Picnometro 2 

P1(g) 172,87 P1(g) 172,87 

P2(g) 353,06 P2(g) 345,10 

P3(g) 782,02 P3(g) 777,18 

P4(g) 670,20 P4(g) 670,20 

ƪs 2,64 ƪs 2,64 

ƪs: 2,64 g/cm³ 

 

Como mostra a tabela 4, o resultado obtido com a execução do ensaio de peso específico 

real dos grãos é de 2,64 g/cm³. 

Para a determinação da granulometria baseou-se nos cálculos determinados na NBR 7181 

(ABNT 2016), pode-se encontrar os seguintes resultados. Como mostra as tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5: Ensaio de Sedimentação 

Massa Esp. sólidos (g/cm³): 2,64 Peso úmido (g): 70,17 Peso seco (g): 68,15 

Tempo 

decorrido 

Temperatura 

(ºC) 

Viscosidade 

(g.s\cm²) 

Densidade 

L 

Correção 

Ld 

Altura 

Queda 

(cm) 

Diâmetro (mm) 
(%) Amostra 

Total < Diâm. 

30 seg 25 9,14E-06 1,042 1,00315 12,03 0,0635 91,8 

1 min 25 9,14E-06 1,040 1,00315 12,4 0,0456 87,07 

2 min 25 9,14E-06 1,038 1,00315 12,77 0,0327 82,35 

4 min 25 9,14E-06 1,035 1,00315 12,23 0,0226 75,26 

8 min 25 9,14E-06 1,033 1,00315 12,6 0,0162 70,53 

15 min 25 9,14E-06 1,031 1,00315 12,97 0,012 65,81 

30 min 25 9,14E-06 1,029 1,00315 13,34 0,0086 61,08 

1 hora 24 9,35E-06 1,027 1,00337 13,71 0,0063 55,84 

2 hora 24 9,35E-06 1,024 1,00337 14,26 0,0045 48,75 

4 hora 24 9,35E-06 1,021 1,00337 14,82 0,0033 41,66 

8 hora 24 9,35E-06 1,018 1,00337 15,37 0,0023 34,57 

24 hora 23 9,56E-06 1,014 1,00358 16,11 0,0014 24,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 6: Ensaio de granulometria por peneiramento 

Ph #10 (g): 70,17 Ph natural (g): 1561,19 

Ps #10 (g): 68,15 Ps natural (g): 1516,18 

Peneiras Material 

Retido (%) 

Material que passa (g) Material 

Passante (%) Nº mm Fino Grosso 

1 1/2" 38,1 0 - 1516,18 100 

1" 25,4 0 - 1516,18 100 

3/4" 19,1 0 - 1516,18 100 

3/8" 9,5 0 - 1516,18 100 

4 4,8 0 - 1516,18 100 

10 2,0 0,315 - 1515,87 99,98 

16 1,18 0,150 68,00 - 99,76 

30 0,6 0,368 67,63 - 99,22 

40 0,42 0,304 67,33 - 98,77 

50 0,25 0,575 66,75 - 97,93 

100 0,15 1,204 65,55 - 96,16 

200 0,075 1,366 64,18 - 94,16 

 

Gráfico 2: Curva Granulométrica 

 
A curva granulométrica – gráfico 2 - foi traçada a partir das especificações da ABNT, 

onde constam os tamanhos dos grãos de solos. Através da curva granulométrica é possível analisar a 

distribuição em porcentagem de cada material, conforme o tamanho de grãos. A distribuição se dá 

conforme tabela 7. 

Tabela 7: Resultado da Granulometria 

RESULTADOS DOS ENSAIOS 

Argila: 34,57 % 

Silte: 57,23 % 

Areia: 8,18 % 

Pedregulho: 0,02 % 



 

 

 

Determinado a porcentagem de cada fração do material, e mais os referidos dados 

estudados, pode-se partir para a classificação do mesmo. Sendo optado no estudo pela classificação 

unificada e pela classificação rodoviária AASHTO. 

 

3.1 Classificação do Solo 

 

A diversidade e a diferença de comportamento apresentados por diferentes solos, remete a 

necessidade de classificá-los em grupos distintos. A classificação é uma tentativa de estimar o 

provável comportamento do solo ou, pelo menos, de orientar o programa de investigação necessário 

para permitir a adequada análise de um problema. 

 

3.1.1 SUCS - Sistema Unificado de Classificação de Solos 

Conforme a classificação pelo sistema unificado de classificação dos solos, o lodo de 

ETA é um silte ou uma argila inorgânica elástica, como mostrado na figura 6 e pelo gráfico 3. 

 

Figura 6: Classificação do lodo de ETA pela SUCS 

 
 

Gráfico 3: Determinação do tipo de solo pela SUCS 

 



 

 

 

Para essa classificação, apresentada na figura 6 e gráfico 3, utilizou-se da curva 

granulométrica a porcentagem passante na peneira nº 200, sendo de 91,8%, o limite de liquidez 61% e 

o índice de plasticidade sendo 20%. Obtendo assim a nomenclatura MH, que corresponde a silte de 

alta compressibilidade e muito plástico. 

 

3.1.2 AASHTO - Sistema Rodoviário de Classificação H.R.B 

 

Para a classificação rodoviária, é necessário o conhecimento da granulometria nas 

seguintes peneiras: n°10, n°40 e n°200 e dos limites de Atterberg do solo. Como sabemos que a 

porcentagem passante na peneira n°200 foi de 91,8%, o limite de liquidez é de 61%, o índice de 

plasticidade é de 20% e o IP=NP, foi possível através do esquema para classificação pelo Sistema 

Rodoviário, classificar o solo como pertencente ao Grupo A-7-6. Tais análises podem ser verificadas 

na figura 7. 

 

Figura 7: Classificação do lodo de ETA pela AASHTO 

 
 

Conforme a classificação AASHTO – figura 7, o solo é considerado do tipo A-7-6, 

Argilas plásticas com matéria orgânica, comportamento como subleito sofrível a mau. 

 

3.2 Possíveis utilizações do lodo de ETA na Engenharia Civil 

 

O lodo é um material com características únicas, e com a caracterização realizada, 

podemos afirmar que é possível a utilização com muita eficiência em várias áreas da Engenharia Civil, 

podendo ser utilizado na fabricação de tijolos e bloco cerâmicos, tijolos de solo cimento, substituição 

do agregado miúdo pelo lodo nas argamassas de assentamento e como liners em aterros sanitários. 

 



 

 

Estabelecido o tipo de solo (Lodo) como uma argila, nota-se alta influência do solo da 

região, que também é classificado como argiloso. Feito isso se consegue premeditar algumas 

utilizações possíveis, para correta destinação do lodo da ETA.  

Como pesquisado, o lodo quando caracterizado com uma argila e/ou um silte é acessível à 

utilização para produção de blocos cerâmicos, que irá diminuir a matéria prima não renovável extraída 

do meio ambiente e também dará destino ao lodo impropriamente destinado. A provável aplicação do 

lodo para incorporação do material cimentante requer uma caracterização química aprofundada, para 

averiguação dos componentes como: a sílica, o ferro e o alumínio. Também para utilização como 

liners é importante o estudo da sua permeabilidade. 

 

4. CONCLUSÃO 

O presente estudo viabilizou o conhecimento das possíveis destinações do lodo de uma 

estação de tratamento de água, o qual, muitas vezes é descartado inapropriadamente causando fortes 

impactos ao meio ambiente. A perspectiva de incorporação do mesmo na construção civil é uma 

excelente alternativa, tendo em vista a carência do setor por materiais sustentáveis. 

A caracterização do lodo de ETA como um material argiloso, representa um 

favorecimento à utilização em materiais cerâmicos, como tijolos, que vem como uma boa alternativa, 

já que a matéria prima utilizada para os mesmos não é renovável. Mas também indica altas 

possibilidades da incorporação em materiais cimentantes e em outras diversas áreas da construção. 

Dessa forma é coerente dizer que a destinação impropria do lodo de ETA é falta de 

estudo e investigação. Após esta pesquisa de viabilidade e caracterização física, propõem-se um 

aprofundamento do mesmo, buscando ampliar os resultados, através de ensaios de compactação, 

permeabilidade e caracterização química para possíveis utilizações em outras áreas.  
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