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Resumo. O aumento da industrialização e
urbanização acarreta a produção de resíduos
sólidos, que apresentam problemática
relacionada à poluição por contaminantes ao
meio, bem como a disposição final do volume
gerado. Assim, objetivou-se neste trabalho
caracterizar o lodo proveniente da Estação de
Tratamento de Água, localizada no município
de Erechim, RS, identificando o potencial de
aplicabilidade do resíduo para produção de

pozolanas. Duas amostras do lodo foram
estudadas, com e sem a presença de carvão
ativado na composição. As análises físicoquímicas foram realizadas em laboratórios e
apresentaram altos teores de umidade, pH
próximo a neutralidade, e baixo teor de
carbono orgânico. O resíduo apresentou
valores significativos de sílica e alumínio em
sua composição. Desta forma, compatibiliza
com aplicações na forma de cinza volantes
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como agregado a materiais pertinentes a obras
geotécnicas.
Palavras-chave: Lodo.
Silico-Aluminosos.

Cinzas

Volantes.

1. INTRODUÇÃO
No processo de tratamento de águas para
potabilização, destinadas ao abastecimento
público, ocorre a produção de um resíduo
sólido denominado lodo. A geração deste
resíduo está diretamente relacionada aos
tratamentos primário e secundário realizados
nas Estações de Tratamento de Água (ETA).
O lodo é um resíduo sólido oriundo do
processo de tratamento de água. O resíduo é
composto sobretudo de sólidos orgânicos e
inorgânicos, podendo se apresentar nos estados
sólido, líquido e gasoso (SALES et al., 2011).
Pode também apresentar reagentes químicos
utilizados durante o tratamento de água, fator
com dependência direta da qualidade da água
bruta tratada (BOSCOV, 2008).
Nos processos de coagulação, floculação e
sedimentação, para a remoção de sólidos
dissolvidos, há a formação de lodos com alta
carga de metais, principalmente alumínio e
ferro, assim como consideráveis quantidades
de sílica (HAGEMANN et al., 2019)
Isso ocorre devido a aplicação de
coagulantes como Al (SO ) e sílica ativada, para
aumento da estabilidade dos flocos. De acordo
com Ahmad et al. (2016) “sílica, alumina,
óxido férrico e cal constituem a maior
porcentagem de componentes químicos
presentes no lodo”.
Dados da literatura estimam, em uma escala
mundial, que cerca de 10.000 toneladas de lodo
sejam produzidas por dia (BABATUNDE e
ZHAO, 2007).
Na literatura encontram-se diversas
pesquisas de aplicabilidade a este resíduo,
contudo estudos buscando a utilização do lodo
como matéria-prima na produção de cinzas
volantes foram pouco explorados. Os
pozolânicos são materiais que em sua
2

composição contém sílica e alumínio, sendo
assim correspondidos por materiais silicosos
ou sílico-aluminosos. Estes, diante de
condições específicas, como a presença de água
e de hidróxido de cálcio, resultam em
compostos cimentícios, exigindo aspectos
como temperatura ambiente e estrutura
finamente separada para sua reação (ABNT,
2014).
As cinzas volantes são exemplos de
materiais com potencial pozolânico, de acordo
com a NBR 12653 (ABNT, 2014). Segundo
Kihara (1986), as cinzas volantes são
classificadas como materiais pozolânicos
devido a propriedade de contato com água
apresenta capacidade de reação com cal,
originando novos materiais com características
de materiais aglomerantes.
Diante dessa perspectiva, o objetivo deste
trabalho foi caracterizar o resíduo produzido
durante o tratamento de águas de
abastecimento de uma estação localizada no
município de Erechim - RS, vislumbrando sua
possibilidade de aplicação geotécnica, na
produção de material pozolânico na forma de
cinza volante, assim como o emprego da
mesma em outros produtos ou processos.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Resíduo do tratamento de Água

4 3

O lodo é oriundo da Estação de Tratamento
de Água (ETA) situada no município de
Erechim-RS. No processo são gerados dois
resíduos de lodo distintos, com e sem a adição
de carvão ativado. A adição deste reagente
químico ao tratamento de água não ocorre de
forma rotineira, ela se deve principalmente ao
aparecimento de algas, causadoras de odores.
Este evento acontece predominantemente em
períodos de estiagem, nos quais há o
favorecimento de condições que propiciam a
proliferação destes organismos.
Para fins deste estudo, foram utilizadas
amostras de ambos tipos de lodo, visando um
comparativo de propriedades químicas entre os
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dois tipos de resíduos e suas correspondentes
características favoráveis ou não ao interesse
de aplicação.
2.2 Caracterização dos resíduos
A caracterização do resíduo foi realizada
através de análises realizadas no laboratório de
efluentes e resíduos da UFFS - Campus
Erechim. Foi determinado o teor de umidade
em base úmida, pelo método gravimétrico, cuja
metodologia utilizada incorpora o manual de
método de análise de solo (EMBRAPA,1997).
O teor de carbono orgânico foi mensurado
utilizando o método da mufla proposto por
Goldin (1987). Análises químicas também
foram realizadas, como pH e condutividade
elétrica, e em ambas se utilizou água como
solvente (FALCÃO, 2005).
A composição química do resíduo foi
verificada por meio da análise de Fluorescência
de Raios-X (FRX) executadas no laboratório de
Caracterização Tecnológica da Universidade
de São Paulo. Todas as análises descritas foram
realizadas para ambas as amostras, com e sem
a presença de carvão ativado.
A determinação granulométrica das
amostras foi executada de acordo com a NBR
7181 (ABNT, 1984) no Laboratório de
Geologia, Geomorfologia, Física e Química
dos Solos, da UFFS - Campus Erechim.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O resíduo apresentou altos teores de
umidade, caracterizando-se como um resíduo
semi-sólido, as amostras que continham carvão
conferiram umidade de 82,77% em base úmida,
mostrando valor inferior às amostras sem a
presença deste material, com 98,65%.
O carvão ativado apresenta propriedades
adsortivas, diretamente relacionadas a sua
porosidade e área de superfície (MOR et al.,
2017), de tal forma a contribuir com a retenção
de substâncias e diminuir o acúmulo de
moléculas de água, confirmando o menor
índice umidade verificada na análise.

O pH de ambos os tipos de resíduos se
mostrou próximo a neutralidade, sendo o da
amostra com carvão equivalente a 6,05 e a
segunda 6,21, respectivamente.
O resíduo tem como característica o baixo
teor de carbono orgânico, correspondente a
10,13% para as amostras sem a presença de
carvão e 9,52% nas que possuíam o material em
sua composição.
Os
materiais
apresentaram
valores
significativos de sílica e alumínio em sua
composição equivalente a mais de 40% das
amostras. Os valores respectivos estão
apresentados na tabela 1.
Tabela 1: Composição sílica-aluminosa do
resíduo.
Resíduo
Resíduo
(%)
com Carvão sem Carvão
Óxido de
22,9
21,3
Alumínio
Óxido de
24,4
24,7
Silício
Os resultados obtidos por meio das análises
granulométricas e ensaio de sedimentação
estão relacionados nas Fig. 1 e 2 e nas tabelas 2
e 3.
Tabela 2: Composição granulométrica do
lodo sem Carvão.
Resultado (%)
Argila:
49,69
Silte:
22,82
Areia Fina:
23,23
Areia Média:
2,50
Areia Grossa:
1,76
Pedregulho:
0,00
Tabela 3: Composição granulométrica do
Lodo com Carvão.
Resultado (%)
Argila:
41,31
Silte:
25,17
Areia Fina:
30,76
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Areia Média:
Areia Grossa:
Pedregulho:

2,04
0,72
0,00

Com base nos dados, pode-se averiguar que
os resíduos se enquadram como materiais
argilo-siltosos com presença de alto teores de a
areia fina. Quando comparadas as amostras de

lodo com e sem carvão não apresentaram
elevadas distinções em suas composições
granulométricas. A distribuição granulométrica
com predominância de diâmetro de partícula
fina contribui para a resistência mecânica do
material. Esta propriedade física apresenta
conformidade com a exigência da NBR 1265
(ABNT, 2014), enquadrando como possível
material pozolânico.

Figura 1: Distribuição granulométrica do Lodo sem carvão

Figura 2: Distribuição granulométrica do Lodo com carvão
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Materiais
prioritariamente
argilosos
cauliníticos com proporções semelhantes de
Al2O3 e SiO2 quando calcinados, também
chamados de metacaulim, são reconhecidos
pela elevada atividade pozolânica e por serem
altamente reativos (CARMO; PORTELLA,
2008). Segundo Murray (2007), a composição
química teórica para o mineral caulinita é de
46,54% de SiO2 e de 39,50% de Al2O3, assim
pode-se obter uma relação entre o Al2O3/SiO2
equivalente a 0,85. De acordo com os dados
obtidos, tanto os lodos com e sem carvão
apresentam uma relação próxima a esta, o que
evidencia o seu potencial a vir a ser um
metacaulim com alta reatividade.
O lodo calcinado com atividade pozolânica
elevada apresenta alto potencial de
aplicabilidades
pertinentes
em
obras
geotécnicas, assim como na incorporação de
materiais.
O uso de cinzas de lodo de ETA como
material pozolânico na substituição parcial de
cimento Portland foi avaliado de forma positiva
pela literatura (HAGEMANN et al., 2019). Em
tais estudos foi observada uma resistência
mecânica à compressão equiparável ou
superior à mistura convencional de concreto.
Estas pesquisas se mostram interessantes pelo
potencial de recirculação que este resíduo
possui dentro de um setor que apresenta uma
alta demanda por matéria prima.
Estudos indicam potencial de incorporação
do lodo calcinado em barreiras impermeáveis
denominados liners, estas por sua vez são
extremamente importantes para diminuição da
percolação de lixiviados ácidos em aterros de
resíduos. Heineck (2002) estudou o
comportamento mecânico e hidráulico da
adição de materiais reativos em liners
horizontais, incluindo cinzas volantes. Neste
estudo a autora verificou que a adição destes
materiais não altera a condutividade hidráulica
do solo, entretanto quando submetido a
deformações axiais de cisalhamento ocorre
uma tendência a diminuição da condutividade
hidráulica da barreira e consequentemente
baixa da permeabilidade.

A aplicação para melhoramento de solos
com baixa capacidade de suporte é também
uma possibilidade de emprego de materiais
pozolânicos, visto que possuem valores de
diâmetros médios muito pequenos, sendo
capazes de penetrar nos vazios do solo,
podendo garantir um aumento de sua
resistência (Paula, 2013). Dalla Rosa (2009)
mostra em seu estudo que a resistência à
compressão simples do solo aumenta com o
aumento da quantidade de material pozolânico,
também demonstrou que o emprego de tal
material reduziu a porosidade do solo, efeito
que acarretou em um crescimento exponencial
da resistência à compressão simples. Paula
(2013) mostra que em solos orgânicos, o
emprego de materiais sílico-aluminosos
possibilita a redução da aplicação de cimento
para estabilização, sem que exista perda da
resistência do solo.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo investigou as propriedades
físico-químicas do lodo de tratamento de água
para verificar a possibilidade de produção de
material pozolânico a partir do mesmo.
As amostras apresentaram baixo teor de
carbono e um alto teor de sílica e alumínio, em
que ambos juntos correspondem a 40% do total
de cada amostra, sendo os valores similares
para as duas amostras.
Esses valores correspondem positivamente
para a produção de materiais pozolânicos a
partir do resíduo de tratamento de água, tanto
para a amostra contendo carvão, quanto para a
sem carvão, sendo este material adequado para
o uso em relação ao aumento da resistência dos
solos e na diminuição da permeabilidade dos
mesmos. Portanto, a sua produção a partir de
um resíduo o qual seria destinado em um aterro
sem uma valoração é de grande ganho
socioeconômico, visando as inúmeras
possibilidades de aplicação do mesmo.
Recomenda-se para a continuidade da
pesquisa, estudos visando a produção,
caracterização e a classificação ambiental deste
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material, no que se refere a grave problemática
de lixiviação de elementos químicos.
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