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PRODUZIDOS COM LODO DE ESTAÇÃO DE EFLUENTES E TIJOLOS
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Introdução: Para a construção civil, o reaproveitamento de resíduos, além de contribuir
para o meio ambiente, ajuda significativamente na diminuição de custos, o que coopera
de forma benéfica para a economia de obras, local onde busca-se constantemente um
ponto de equilíbrio entre gastos e receitas. Através dos estudos, a matéria prima
proveniente do resíduo, após transformada, pode ser bem aproveitada onde há
exigência de um bom comportamento mecânico do material, prezando por uma vida
útil longa e durável, favorecendo o meio ambiente de forma positiva.  Objetivo:
Apresentar um estudo sobre a comparação entre as características mecânicas de tijolos
ecológicos produzidos com lama de Estação de Efluentes e tijolos solo-cimento. Será
apresentada também uma aplicação para estes resíduos e uma proposta de utilização
para a fabricação de blocos cerâmicos.  Metodologia: Foi investigado por meio de
diferentes mídias sobre a reutilização e aplicação dos resíduos, em livros, dissertações,
artigos e teses. Em prosseguimento serão manufaturados os tijolos para serem
avaliados quanto às propriedades físicas e mecânicas. Resultados: Por meio dos
estudos, foram definidas as principais características a serem analisadas e comparadas
com o tijolo convencional, tais como: resistência à compressão axial e índice de
absorção de água. Infere-se que, a reutilização de resíduos para outros fins, diminui o
impacto ambiental negativo causado por rejeitos que são descartados no meio
ambiente e tais materiais necessitam de estudos, para que a resistência gerada a partir
da mistura respeite a estabilidade estrutural necessária e atenda as normas técnicas.
Conclusão: Estudar a possibilidade de aplicação da Lama de Estação de Tratamento de
Água, permite a construção civil, indústria que mais extrai matéria-prima da natureza,
propor novas alternativas que possuam vantagens em relação aos materiais
convencionais na confecção de blocos cerâmicos. Isto diminui os impactos ambientais.
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