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RESUMO

O presente trabalho tem seus objetivos pautados em pesquisar a alternativa mais viável em termos de custo/benefício para o aproveitamento do lodo proveniente de estações de

tratamento de esgoto na construção civil. Além de avaliar o seu potencial de como matéria prima na produção de concreto, favorecendo assim, sua aplicação em diferentes

elementos da construção civil. Esta proposta além de propiciar uma redução do volume de lodo a ser transportado e depositado em aterro sanitário, visa uma destinação

sustentável para este resíduo, o que resultará na diminuição de gastos com sua disposição final e também na obtenção de um novo produto ambientalmente correto. A

metodologia do trabalho esta sequenciada pela pesquisa, leitura e questionamento de artigos relacionados com o tema, como formas de aproveitamento do lodo em diversas

proporções na confecção do concreto. O lodo utilizado foi coletado junto a ETE - Itabira e passou por uma analise físico-química. Após ensaios para caracterização dos

agregados (granulometria e massa especifica) elaborou-se um traço, para posterior confecção de corpos de prova, com e sem adição do lodo. Os resultados preliminares deste

projeto mostram que o concreto com adição de lodo, tornou-se mais resistente no tocante a compressão quando comparado com os corpos de prova sem adição de lodo. Mais

testes estão sendo realizados para se determinar outras informações importantes para o concreto, como: absorção de água, modulo de elasticidade e tração na flexão. A

utilização do lodo se torna uma ação sustentável na construção civil, dando uma destinação adequada a este resíduo, além de gerar uma possível economia na produção de

concreto. 
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