
ADIÇÃO DE LODO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ÁGUA EM ARGAMASSA

Igor Alan Soares GOMES (UnilesteMG); Amós Magalhães SOUZA (UnilesteMG); Adriano Alex

ALMEIDA (UnilesteMG); Fabrício Moura DIAS (UnilesteMG)

Objetivo: Estudar a estrutura do concreto e suas propriedades, bem como de seus
agregados, substituir parte da areia constituinte da argamassa por um resíduo
proveniente da ETA (estação de tratamento de água), manufaturar corpos-de-prova
com frações em peso distintas e realizar ensaios de compressão axial para verificar a
viabilidade da aplicação. Metodologia: O Lodo de Estação de Tratamento de Água
(ETA) foi secado em estufa a 110°c durante 48 horas, moído em um moinho martelo e
depois de peneirado, caracterizado. O lodo foi incorporado em pasta de cimento
portland CPIII 40, nas frações de 3%, 5%, 10% e 15% em peso e moldados em moldes
cilíndricos de 50x100mm. Após a moldagem, os cp’s foram deixados ao ar para um
tempo de cura inicial de 24 horas.
Os corpos-de-prova foram retirados dos moldes e imersos em água até a data do ensaio
mecânico de compressão simples. Resultados: A partir dos ensaios de compressão foi
possível observar a tendência de perda de resistência na medida em que é aumentada a
fração do resíduo, tendo como base ensaios sem qualquer adição do LETA. Nos
ensaios de 3, 7 e 28 dias dias foram registrados os valores de resistencia à compressão
de 8,04, 11,46 e 19,95 MPa respectivamente.  
Nas adições de 3% de LETA houve uma queda de 19,15% de resistência na idade de 3
dias e na idade de 7 dias esta queda foi de 17,98% e já nos 28 dias a queda foi de
apenas 10,78%;  Para 5% de adição houve uma queda de 45,02% de resistência na
idade de 3 dias,  26,70% na idade de 7 dias e queda de 22,81% na idade de 28 dias;
Para a fração de 10% de LETA, a queda foi de 62,31% em 3 dias e 58,9% em 7 dias e
60,70% na idade de 28 dias;
Nas adições de 15% a resistência caiu 69,65% em 3 dias e 72,60% em 7 dias e 81,15%
aos 28 dias. Conclusão: Com os resultados, conclui-se que o resíduo estudado
apresentou características favoráveis à sua utilização, porém os resultados dos ensaios
de resistência à compressão demonstram que apenas as argamassas com fração de até
5% são viáveis para aplicação sem prejuízo à aplicação como material alternativo para
a construção civil.
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