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O processo de convencional Tratamento de água tem como resíduo final um lodo que precisa ser disposto de maneira ambientalmente adequada. 
Esse lodo possui composição determinada pela qualidade da água bruta e pelos produtos utilizados no tratamento (coagulante, alcalinizante, 
adsorventes) dificultando na escolha de disposição desse tipo de resíduo. Uma das maneiras de fazer o reuso do lodo de ETA é na construção civil por 
meio da incorporação no material cerâmico em proporções pré-determinadas, é uma possibilidade de utilização, porém necessita de mais estudos 
para que seja efetiva sua utilização. 

INTRODUÇÃO 

O uso do lodo de ETA incorporado em materiais para a construção civil pode trazer benefícios para várias indústrias, como a cerâmica, a de 
saneamento a para o meio ambiente. Para a indústria cerâmica, a adição do lodo de ETA em seus produtos além de aumentar a vida útil dos 
mesmos, gera uma redução do custo de áreas de reflorestamento. Para a indústria de saneamento, gera um destino adequado e de custo reduzido 
para o lodo de ETA, que não pode ser descartado em rios ou cursos d’água. E para o meio ambiente, reduz o uso de matéria prima natural, sendo 
essa substituída pelo lodo de ETA, diminui a poluição dos rios e cursos d’água que recebiam esse lodo com os produtos químicos e diminui o 
assoreamento indevido que esse excesso de lodo de ETA no fundo dos rios causaria. (ISAAC et al, 2004).  
 
Estudos realizados por Junior et al (2006) afirmando que existem benefícios para a cerâmica adicionando-se o lodo de ETA como: aumento de 
resistência mecânica, diminuição da absorção de água, diferentes níveis de porosidade de acordo com a queima, menor retração linear e redução do 
consumo de matérias primas naturais.  
 
Com a incorporação do lodo de ETA nas cerâmicas pode-se que os melhores resultados em testes como resistência mecânica, retração linear, 
variação da massa especifica aparente, absorção de água.Os testes foram realizados com utilização de lodo de ETA na proporção de 5% e 10% na 
composição. Com base nisso, pode-se concluir que é possível acrescentar até 10% de lodo de ETA na composição de materiais cerâmicos queimados 
acima de 1.000º C. (Ramires et al, 2001). 
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ATIVIDADES REALIZADAS 

Os alunos acompanharam os procedimentos necessários para fazer os 
ensaios e os cuidados que devem ter no laboratório. Os ensaios foram 
realizados com outros grupos de alunos PIC Jr da Faculdade de 
Tecnologia, promovendo assim sua integração, discussão e troca de 
experiências. 
Os alunos foram esclarecidos sobre os cuidados necessários durante o 
processo de moldagem para obtenção de bons resultados nos ensaios 
de resistência à compressão do concreto. Nas Figuras de 1 a 3 estão 
apresentadas algumas das atividades realizadas no laboratório durante 
a moldagem dos ensaios 

Figura 3: Moldagem da Argamassa  Figura 2: Colocação dos materiais no 
misturador 

Figura 1: Separação dos materiais para realização dos ensaios 
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CONCLUSÃO 

Os alunos participaram de atividades de discussão sobre o tema de 
aproveitamento de resíduos na construção civil e sustentabilidade.  Nas 
atividades de laboratório tiveram contato com a parte experimental 
sendo esse contato muito importante para a formação e despertar 
interesse científico nos alunos. 
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