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Resumo: A utilização do lodo da ETA na composição do tijolo solo-cimento pode ser considerada 
uma oportunidade para aumentar a receita das empresas de saneamento, mas, principalmente, para 
reduzir custos e impactos ambientais associados ao lançamento do lodo no ambiente.  Baseado nisso 
o presente estudo consistiu em analisar se incorporação do lodo da ETA Carapina na composição do 
tijolo solo-cimento apresentou-se como forma viável de destinação final. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Atualmente a ETA Carapina, em 
estudo, após a desidratação do resíduo líquido 
na lagoa de lodo destina o mesmo para um 
aterro sanitário. Porém, esse não seria o 
método mais adequado de destinação final e 
sendo assim deve ser a última alternativa a 
ser considerada, pois esse resíduo não é 
degradado pela natureza, contribuindo assim 
para o aumento da quantidade de lixo 
(RICHTER, 2001).   

Por isso existe a necessidade de se estudar 
outros meios de destinação para o lodo da 
ETA Carapina, como foi realizado através 
deste estudo. Pois este projeto teve como 
meta reduzir significativamente os impactos 
ambientais pela minimização da quantidade de 
recursos naturais utilizados na produção de 
tijolos, e evitar o lançamento do lodo em rios 
ou a pressão sobre os aterros sanitários. 

É importante ressaltar que a ETA Carapina 
utiliza o sistema de tratamento do lodo por 
meio de lagoa, mas a eficiência do tratamento 
é muito baixa, entre 10 a 20%. Por isso não foi 
utilizado o lodo tratado pela lagoa. O resíduo 
líquido da ETA passou por um processo de 
tratamento (leitos de secagem) e, depois de 
desidratados, foram coletados para a 
produção de tijolos, visando à avaliação da 
incorporação desse resíduo na produção dos 
tijolos de solo – cimento. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Após a realização de testes com objetivo de 
conhecer a granulométria do solo e do lodo, 
descobriu – se que os dois materiais possuem 
características do solo silte arenoso. 
 
Simultaneamente foi executado teste para 
avaliação do resultado da produção dos tijolos 
solo-cimento com diferentes teores de lodo, 
areia, cimento, cal e argila (solo). 
 

Para a primeira fabricação, os tijolos 
apresentaram uma boa pega, porém a liga não 
atendeu a norma, ou seja, não adquiram 
resistência adequada. Esse resultado negativo 
pode ser devido à quantidade de micro-
partículas de matéria orgânica agregado ao 
lodo, fato suspeito já que essas partículas 
reagem com cimento e desmancha o material, 
devido também coloração escura.  Porém sem 
a caracterização até o exato momento não se 
pode confirmar essa hipótese. 
 
Na segunda produção foram feitos 11 tijolos, 
mas também não apresentaram uma boa liga 
como mostra a figura 1. 
 

 

Figura 1: Tijolos quebradiços. 
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No mesmo dia foi realizado um segundo teste 
com a intenção de diminuir a quantidade de 
lodo, no qual foram feitos 10 tijolos.Porém 
mais uma vez não foi apresentado à 
resistência esperada. 
 
Na quarta e quinta produção, aumentou o teor 
de areia almejando melhorar a liga. Pois 
conclui-se que os resultados negativos 
poderiam ser decorrentes do alto teor de silte 
no lodo. Mas a resistência apresentada não foi 
o suficiente para dar segmento aos testes de 
absorção e resistência. 
 
CONCLUSÃO 
 
Após a realização de todos os testes, pode ser 
observado que o resultado da produção de 
tijolos solo-cimento com os teores propostos 
para cada componente do traço, não foi 
satisfatório.  
 
Uma hipótese para tal resultado poderia ser a 
porcentagem alta de silte encontrada no lodo, 
pois este solo é pouco permeável. Possibilita o 
armazenamento de água durante o processo 
de produção, mas logo propícia à liberação 
deste líquido durante o processo de cura. O 
tijolo “desidratado” acaba–se apresentando 
facilmente quebradiço e fragmentado.  
 
Uma segunda teoria está relacionada à outra 
característica do solo siltoso, predominante na 
composição dos tijolos. Estes são muito 
erodíveis e com pouca coesão, pois não se 
agrega como a argila (Wischmeier & 
Mannering, 1969; Obi, 1982; Igwe et al., 
1995). Segundo Guerra (1999) as 
propriedades químicas, biológicas e 
mineralógicas do solo influem no estado de 
agregação entre as partículas, e na 
resistência. Podendo então interferir na 
consolidação dos tijolos. 
 
Ainda pode-se levantar a hipótese que tal 
resultado seja conseqüência da presença de 
micro partículas orgânicas no lodo, estas 
podendo ser responsáveis por reações com o 
cimento que impedem a consolidação do tijolo. 
Porém devido à falta da caracterização do 
lodo não se pode provar. 
 
Portanto a avaliação do lodo na composição 
de tijolos solo-cimento continuará em um 
trabalho de conclusão de curso, com objetivo 
de apurar melhor o resultado atual e obter 
resultados positivos.  
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