
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LODO DE ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS ECOLOGICOS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ENIACINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ALEX TELIS DE QUEIROZ, MARIA DAS BONDADES PEREIRA DOS SANTOS, PAULO
HENRIQUE BALABAM
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MAURO VALÉRIO DA SILVAORIENTADOR(ES): 



1 
 

RESUMO 

Os resíduos de construção civil e lodos provenientes de estação de tratamento de 

água, são, frequentemente, dispostos e lançados diretamente nos corpos d'água, e 

abandonados em ruas e áreas rurais causando um impacto negativo no meio 

ambiente. O objetivo deste trabalho foi estudar a viabilidade da incorporação desses 

dois resíduos em uma massa utilizada na fabricação de tijolos ecológicos. As amostras 

de o lodo de estação de tratamento de água localizada no município de Terra Preta, 

Estado de São Paulo, Brasil e o resíduo de construção oriundo do processo de 

demolição dos fornos e bases executados no laboratório do canteiro de obra estes 

insumos foram utilizados no estudo. Tijolos de residuo-lodo foram moldados e serão 

testados de acordo com padrões brasileiros. 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo Silva, 2013, todo processo industrial gera resíduos, muitas vezes 

tóxicos e perigosos, não sendo possível simplesmente descartar esses materiais na 

natureza sem causar danos à saúde e ao meio ambiente. A solução dos problemas do 

acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e/ou disposição final dos resíduos 

perigosos está intimamente ligada à sua composição.  

Uma das formas de solução para os problemas gerados é a reciclagem 

de resíduos. A reciclagem de resíduos pela indústria vem se consolidando 

como uma prática importante para a sustentabilidade seja atenuando o impacto 

ambiental gerado pelo setor ou reduzindo os custos Silva (2013). 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é avaliar o aproveitamento dos resíduos sólidos 

da construção civil (RCC) e lodo proveniente da estação de tratamento de água 

(ETA) na confecção de tijolos ecológicos. Pretende-se, com isso, contribuir com 

uma alternativa para a reciclagem destes resíduos e reduzir o impacto 

ambiental proveniente das duas atividades industriais promovendo o 

desenvolvimento sustentável. 

3. METODOLOGIA 
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Amostras do lodo de foram coletadas na Estação de Tratamento Terra 

Preta, situada na Estrada Lara Mara, 77 município de Terra Preta no estado de 

São Paulo, administrada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo SABESP foram coletadas no Leito de Secagem. 

O resíduo de construção civil foi obtido através da demolição dos fornos 

e bases no laboratório de canteiro de obra da Faculdade Eniac, situada na Rua 

Força Pública, 89 no município de Guarulhos, no estado de São Paulo.  

4. DESENVOLVIMENTO 

O processo de fabricação do tijolo de resíduo de construção civil (RCC) 

e lodo de ETA corresponde às seguintes etapas: 

 preparação do lodo: que consiste em secar e peneirar o lodo seco; 

 trituração  e peneiramento do RCC; 

 preparo da mistura: adiciona-se a RCC,  lodo de ETA, cimento Portland 

CP III preparado e realiza uma mistura com os materiais secos. Após a 

homogeneização adiciona-se água e mistura-se novamente o material 

até uniformizar a umidade na mistura; 

 moldagem dos tijolos; 

 cura e armazenamento: após 6 horas e durante os 7 primeiros dias, os 

tijolos devem ser mantidos úmidos por meio de sucessivas molhagens. 

Em termos de dosagem serão deitas nas seguintes proporções, em volume 

de cinza e lodo de 1:10 e 1:12 . A escolha do “traço adequado” deve ser a que  

a que atender os critérios de resistência à compressão e absorção de água 

estabelecidos na NBR 8491. 

As próximas etapas serão as caracterizações físicas, químicas e estéticas. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Durante as atividade foram testados os traços em proporções mássicas 

1:10 e 1:12, sendo que o traça corresponde a uma parte de cimento e 10 

partes de mistura de RCC e lodo de ETA, conforme foto 01. 
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Foto 01: Tijolo moldado no canteiro de obra 
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