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RESUMO

As Estações de Tratamento de Água - ETA tem a função de fornecer água potável de qualidade à população, com procedimentos de controle e padrões exigidos pela Portaria

2.914 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde. Para que ocorra a transformação da água bruta em uma água potável ao consumo humano, são comumente realizadas as

etapas nas estações de tratamento de água convencional de eliminação de impurezas grosseiras, controle de vazão, correção de pH, coagulação, floculação, decantação,

filtração, desinfecção e fluoretação (TEIXEIRA et al., 2006; Fadanelli e Wiecheteck, 2010). Como uma consequência dos processos de tratamento, são gerados enormes volumes

de lodo, denominado de resíduo de estação de tratamento de água (resíduo de ETA). Em virtude de suas características, o lodo de ETA pode servir, para aplicação no solo;

destinação em aterro sanitário e fabricação de tijolos de solo-cimento.Tijolo Ecológico é um bloco de terra comprimida composto por solo, água e um pouco de cimento. Toda

essa mistura é prensada dando origem ao tijolo-solo cimento. Certamente, esta economia de recursos é refletida em menores emissões de CO2 e menor contribuição ao

aquecimento global, pois o mesmo não leva queima. Nesse contexto, o trabalho tem como objetivo a análise e caracterização física e química dos resíduos sólidos gerados na

Estação de Tratamento de Água do Departamento de Água e Esgoto de João Monlevade e a utilização do sólido na confecção de tijolo ecológico, dando a este a forma de um

produto com valor econômico, de baixo custo de produção e de muita utilidade na construção civil. A metodologia que está sendo empregada nessa fase do trabalho e a secagem

do lodo e a mistura desse material com cimento e solo. Esse material é umedecido com água e prensado em maquina própria de tijolo. Apos a secagem e cura do tijolo no tempo

de 28 dias, o mesmo está pronto para submeter a compressão e resistência segundas as NR-ABNT.
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