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RESUMO 

 

Com o avanço e desenvolvimento dos grandes centros urbanos, os serviços de tratamento 

de água e esgoto tem sido de enorme importância para a qualidade de vida da população. 

Porém, são geradas grandes quantidades de resíduos nos processos de potabilização e a 

disposição final destes tem sido um grande problema para as empresas geradoras dos 

mesmos. A pesquisa teve como objetivo precípuo realizar uma análise laboratorial dos 

resíduos desidratados de estações de tratamento de água, também chamados de lodo de 

ETA, da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH, visando sua utilização em 

camadas de pavimentos como reforço de subleito e sub-base. O estudo realizou uma 

caracterização física, química, ambiental e biológica em lodos provenientes das ETAs de 

Bela Fama, no Rio das Velhas, município de Nova Lima-MG e da ETA Rio 

Manso/Paraopeba localizada no município de Brumadinho-MG, responsáveis por mais 

de 90% do abastecimento de água da RMBH. Além da caracterização dos lodos puros, 

estudou-se o comportamento mecânico dos mesmos e também quando estabilizados 

quimicamente com teores específicos de cal hidratada e cimento Portland. Os resultados 

mostraram que os lodos apresentam potencial para sua utilização na forma pura ou 

estabilizados quimicamente em camadas de pavimentos como reforço de subleito e sub-

base e também apresentam indicativos para outras aplicações da engenharia como 

composição cimentícia e de materiais geopoliméricos devido suas composições químicas 

e mineralógicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise laboratorial, Lodo de ETA, Pavimentos 
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ABSTRACT 

 

With the advancement and development of large urban centers, water and sewage 

treatment services have been of enormous importance for the quality of life of the 

population. However, large amounts of waste are generated in the water treatment 

processes and the final disposal of these has been a major problem for the companies that 

generate them. The main objective of the research was to perform a laboratory analysis 

of dehydrated waste from water treatment plants, also called ETA sludge, from the 

Metropolitan Region of Belo Horizonte (RMBH), aiming at its use in pavement layers as 

subgrade reinforcement and base. The study carried out a physical, chemical, 

environmental and biological characterization of sludge from Bela Fama ETAs, Rio das 

Velhas, Nova Lima-MG and ETA Rio Manso / Paraopeba located in the municipality of 

Brumadinho-MG, responsible for more supply of water from the RMBH. In addition to 

the characterization of the pure sludge, the mechanical behavior of the sludge was studied 

and also when stabilized chemically with specific levels of hydrated lime and Portland 

cement. The results showed that the sludge presents potential for its use in pure form or 

chemically stabilized in layers of pavements as subgrade and subgrade reinforcement and 

also present indicatives for other engineering applications such as cementitious 

composition and geopolymeric materials due to their chemical compositions and 

mineralogical. 

 

KEYWORDS: Laboratory analysis, ETA sludge, Pavements 
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γw: massa específica da água, variável com a temperatura (g/cm3) 

εr: deformação resiliente ou recuperável, axial vertical 

θ: ângulo de difração 

λ: comprimento de onda dos raios X incidentes 

μm: Mícrons 

σ3: tensão confinante 

σd: tensão desvio 
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CAPÍTULO 1  

 

 

 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA DE ESTUDO 

 

Para a produção de água potável, que é essencial para o desenvolvimento dos grandes 

centros urbanos, são gerados resíduos rotineiramente chamados de Lodos de Estações de 

Tratamento de Água ou simplesmente Lodo de ETA. Esta geração se dá pela existência 

de impurezas na água bruta e pela utilização de produtos químicos no processo de 

potabilização. Por serem muito heterogêneos, esses resíduos apresentam características e 

propriedades diversificadas e geralmente desconhecidas. 

 

O Lodo de ETA é considerado um resíduo sólido e por este motivo deve seguir os 

preceitos da Lei 12.305/2010 (artigo 3º, inciso XVI) (Brasil, 2010) que trata da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e da norma ABNTABNT NBR 10.004/2004 (ABNT, 

2004). No Brasil, a implantação de sistemas de tratamento de água está sujeita ao 

licenciamento ambiental, conforme a Resolução 237 de 19 de dezembro de 1997 do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente-Conama (Brasil, 1997). É um resíduo que se tem 

em grandes volumes em praticamente todas as cidades, originado geralmente nos 

decantadores sendo basicamente liquido, representando entre 0,2% e 5,0% do volume 

total de água tratada. Constituído por materiais inertes, matéria orgânica e precipitados 

químicos, incluindo compostos de alumínio e ferro em grandes quantidades, dependendo 

do tipo de coagulante utilizado no tratamento de potabilização da água (Hoppen et al., 

2005). 

 

Ainda de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma disposição final 

ambientalmente adequada para este material seria seu descarte em aterros observando-se 

normatizações específicas para se eliminar danos ambientais e à saúde pública. Visando 

uma melhor disposição final e a uma aplicação como material de construção, alguns 
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resíduos já têm sido utilizados na concepção de pavimentos de estradas ou na constituição 

de outros materiais. No entanto, o pavimento simplesmente não pode ser um depósito 

para o resíduo, pois este deve atender às necessidades estruturais previstas em projeto de 

tal forma que não se veja comprometido o desempenho esperado da rodovia (Ubaldo et 

al., 2010). 

 

O transporte rodoviário no Brasil é a principal alternativa para movimentação de cargas 

e pessoas, contribuindo significativamente para o desenvolvimento socioeconômico 

nacional. Com uma participação de mais de 61% na matriz de transporte de cargas e de 

95% na de passageiros, a infraestrutura rodoviária é também a principal responsável pela 

integração de todo o sistema de transporte no país.  Dados do Anuário da Confederação 

Nacional dos Transportes (CNT,2018) apontam que a malha rodoviária nacional 

compreende 213.452,8 km de rodovias pavimentadas, contrapondo-se a 1.349.938,5 km 

de rodovias não pavimentadas.  

 

Também de acordo com o anuário, a malha rodoviária brasileira foi avaliada com 59,7% 

das estradas com algum tipo de deficiência no pavimento, 35,6% das estradas foram 

classificadas com regular, 20,1% como ruim e 8,1% como péssimo. Se compararmos os 

valores da atual pesquisa com os valores dos levantamentos anteriores é perceptível 

verificar uma queda na avaliação da qualidade da malha rodoviária, o que ocasionará em 

um gargalo prejudicial ao desenvolvimento econômico do país caso não sejam realizados 

grandes investimentos no setor, além do aumento de acidentes. A Tabela 1.1 mostra os 

resultados obtidos das rodovias pesquisadas. 

Tabela 1.1- Estado da Malha Rodoviária Brasileira (Fonte: adaptado CNT 2018). 

Estado Geral 
Extensão Total 

Km % 

Ótimo 9442 8,9 

Bom 31040 29,3 

Regular 35590 35,6 

Ruim 21217 20,1 

Péssimo 8525 8,1 

Total 105814 100 
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Em relação a Minas Gerais, estado com a maior malha rodoviária do Brasil, a situação do 

pavimento não difere muito da situação nacional como um todo. O estado possui 26.225,8 

km de rodovias pavimentadas, isso em porcentagem representa 12,3% de toda a malha 

pavimentada brasileira (CNT, 2018). De acordo com a pesquisa, apenas 4% da malha 

rodoviária mineira é considerada ótima, 26,2% é considerada boa, 36,9% é considerada 

regular, 27% é considerada ruim e 5,9% é considerada péssima.  

 

As avaliações sobre as condições das vias pavimentadas classificam o Brasil apenas na 

103ª posição entre 137 países avaliados no ranking de competitividade global do Fórum 

Econômico Mundial que avalia a qualidade de infraestrutura rodoviária, nos colocando 

praticamente atrás de todos os países sul-americanos (Valor,2018). Ainda de acordo com 

a CNT, em 2016, o governo federal investiu R$ 8,61 bilhões (0,14% do PIB) em 

intervenções nas rodovias públicas federais, sendo 64,3% em ações de manutenção de 

rodovias distribuídas entre todas as regiões. Já em 2017, até junho, foram desembolsados 

R$ 3,01 bilhões, dos quais 65,6% também foram alocados em manutenção. Apesar do 

aumento dos aportes em 2016, em relação ao ano de 2015 (R$ 5,95 bilhões), a qualidade 

das rodovias piorou, comprometendo ainda mais a atividade econômica. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A mudança da legislação visando a preservação ambiental, em especial em análises dos 

impactos causados pelas obras de engenharia que além de necessitar de grandes reservas 

naturais de materiais e de grandes áreas para disposição final de resíduos, vem fazendo 

com que diversas pesquisas busquem soluções visando reduzir danos no tocante à 

exploração e disposição de materiais. 

 

A utilização de resíduos oriundos de processos industriais em camadas de pavimentos 

pode ser uma notável alternativa técnica e econômica para se encontrar jazidas de 

materiais que possuam desempenho e qualidade satisfatórios para a concepção de 

camadas de pavimentos tem ficado cada vez mais difícil. Por sua vez, a geração de 

resíduos devido à expansão industrial e também dos grandes centros urbanos devido 

principalmente ao desenvolvimento econômico tem aumentado significativamente. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

A pesquisa teve como objetivo precípuo realizar uma análise laboratorial dos resíduos 

desidratados de estações de tratamento de água, também chamados de lodo de ETA, da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte-RMBH, visando sua utilização em camadas de 

pavimentos como reforço do subleito, sub-base e base. O estudo realizou uma 

caracterização física, mecânica, química, ambiental e biológica em lodos provenientes 

das ETAs de Bela Fama no Rio das Velhas, município de Nova Lima-MG e da ETA Rio 

Manso/Paraopeba localizada no município de Brumadinho-MG, responsáveis por 

aproximadamente 90% do abastecimento de água da RMBH. 

 

Além da caracterização dos lodos puros, estudou-se o comportamento mecânico dos 

mesmos e também quando estabilizados quimicamente com teores específicos de cal 

hidratada e cimento Portland. 

 

Para alcançar o objetivo principal, foram desenvolvidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 Realizar caracterização química, física, mineralógica, ambiental e biológica dos 

lodos de ETA; 

 

 Avaliar o comportamento mecânico dos lodos de ETA puros utilizando ensaios 

de módulo de resiliência, e de Índice de Suporte Califórnia; 

 

 Avaliar a adição de estabilizantes (cimento Portland e cal hidratada) em ambos os 

lodos, aguardando período de cura conforme norma e realizando ensaio de  

compressão simples e de módulo de resiliência. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação foi estruturada conforme definido abaixo: 
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O Capítulo 1 apresenta uma introdução ao assunto estudado, contextualizando a geração 

de resíduos, em especial a de lodo de ETA, um panorama sobre o real estado das estradas 

pavimentadas no Brasil e em Minas Gerais e a aplicação de resíduos na pavimentação 

rodoviária, a justificativa do tema proposto, os objetivos e a estrutura da pesquisa. 

 

O Capítulo 2 é relativo à revisão bibliográfica contemplando o estado da arte sobre o 

processo de potabilização da água e a geração do lodo de ETA, e as características 

químicas físicas, biológicas e ambientais geralmente encontradas neste material. 

Apresenta também um estudo sobre pavimentos rodoviários e suas camadas. Em seguida 

destaca os processos de estabilização das camadas do pavimento buscando melhoria de 

suas características físicas e mecânicas. Finalizando, são citados alguns trabalhos 

científicos em que já foi analisada a possibilidade da utilização de lodo de ETA em 

pavimentos. 

 

Capítulo 3 especifica a proposta da pesquisa, a metodologia adotada com descrição dos 

tipos de ensaios e procedimentos conforme especificações técnicas e normas vigentes. 

 

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos dos ensaios conforme detalhamento 

realizado no Capítulo 3. Também estão apresentadas comparações com resultados 

encontrados em outras pesquisas sobre o material. 

 

O Capítulo 5 traz as análises e considerações finais sobre o trabalho, as respectivas 

conclusões e também são relacionadas algumas sugestões para futuros estudos com 

relação ao assunto proposto nesta pesquisa.  

 

Finalizando encontram-se as referências bibliográficas utilizadas para este estudo. 
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CAPÍTULO 2  

 

 

 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 SISTEMAS DE POTABILIZAÇÃO OU TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

Para que a água possa ser distribuída para o consumo humano, a mesma é captada em 

lagos, rios e açudes, entre outras formas de obtenção e enviada para as estações que 

realizam seu tratamento e a distribuem sob a forma de água potável. Os processos 

utilizados nestas estações são geralmente: oxidação; coagulação; floculação; decantação; 

filtração; desinfecção; estabilização do pH; e fluoretação. Este ciclo é definido como ciclo 

completo de tratamento. No processo de oxidação é adicionado cloro na água bruta 

captada para oxidar os metais presentes dissolvidos, principalmente o ferro e o manganês. 

Este processo também pode ser denominado como o de pré-cloração. Já no processo de 

coagulação se utiliza a cal hidratada e posteriormente são adicionados sais de alumínio e 

ou sais de ferro como coagulantes primários visando a formação de flocos com as 

impurezas existentes na água (Copasa, 2018). 

 

No processo de floculação, a água é constantemente agitada em tanques específicos para 

formação de flocos que ficam cada vez maiores durante o processo antevendo o início da 

fase de decantação, onde devido ao aumento de peso, estes flocos se depositam no fundo 

do tanque, formando sedimentos. Terminada a decantação, a água passa por filtros 

compostos de areia, cascalho e antracito, que possuem a função de reter as impurezas que 

não foram sedimentadas nas etapas anteriores. Estes filtros precisam ser lavados com 

determinada frequência pois se colmatam com facilidade. Após esta etapa a água segue 

para a cloragem para desinfecção, correção do pH e fluoretação (Cedae, 2018a). 

 

As impurezas que são retiradas da água, conforme citado nos processos acima são 

denominadas de Lodo de Estação de Tratamento de Água ou simplesmente como Lodo 

de ETA. Suas características são definidas por diversos fatores como a qualidade da água 

captada, período de captação, se seco ou chuvoso, metodologia de dosagens de produtos 

químicos utilizados no tratamento e o tipo destes produtos, procedimento de limpeza dos 
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filtros, dentre outros fatores. Isto faz com que as características do material possuam 

importantes diferenças de acordo com a região do sistema de tratamento (Cedae, 2018b). 

A Figura 2.1 apresenta uma descrição simplificada do processo de potabilização da água. 

 

Figura 2.1 - Etapas de potabilização de água (Copasa,2018). 

 

 De acordo com Cardoso et al (2004) primeira Estação de Tratamento de Água (ETA) que 

se tem registro foi construída em Londres em 1829 e tinha a função de coar a água do Rio 

Tâmisa em filtros de areia. Com o aumento da população nas áreas urbanas em 

decorrência da revolução industrial, o acúmulo de lixo nas águas se tornou um grande 

problema, infectando a população com doenças como a cólera e a febre tifoide . 

 

O Estado de São Paulo foi pioneiro no Brasil em relação ao abastecimento e tratamento 

de água da população. Introduziu, em 1744, através dos Frades Franciscanos, o primeiro 

sistema de adução de água por meio de condutos (Toniolo, 1986). Um chafariz foi 
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inaugurado em 1792, no Largo da Misericórdia, com a água captada das nascentes do Rio 

Anhangabaú. Posteriormente, em 1877, quando a cidade possuía quase 50.000 habitantes 

e mais de 20 chafarizes públicos, alguns capitalistas locais contrataram os serviços de 

engenheiros ingleses e organizaram a Companhia Cantareira de Águas e Esgotos, para 

explorar esses serviços na capital. Foi, então, construído o Reservatório da Consolação e 

a rede de abastecimento foi ampliada (Pegoraro, 1986). A primeira estação de tratamento 

de água foi implantada em 1929 e levava o nome de Engenheiro Rodolfo José Costa e 

Silva pertencente ao sistema de abastecimento do Guarapiranga. 

 

Atualmente, a maior estação de tratamento de água do mundo é brasileira. A ETA 

Guandú, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro produz aproximadamente 

43 mil litros por segundo de água potável, o que é suficiente para se abastecer uma 

população de 9 milhões de pessoas (Cedae, 2018b). 

 

Em Minas Gerais, em 5 de julho de 1963, foi criada, por meio da Lei Estadual nº 2.842, 

a Companhia Mineira de Água e Esgotos (Comag), com a finalidade de definir e executar 

uma política ampla de saneamento básico para o estado. Até então, o estado não tinha 

uma política de saneamento, e as condições dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário eram insuficientes para assegurar a qualidade de vida e de saúde 

da população. Em 1971, estabelecendo as metas a serem alcançadas pelo país no setor de 

saneamento, o Governo Federal instituiu o Plano Nacional de Saneamento (Planasa). 

 

À mesma época, o Departamento Municipal de Águas e Esgoto de Belo Horizonte 

(Demae), responsável pela prestação desses serviços na cidade de Belo Horizonte, 

incorporou-se à Comag. Essa adesão e as mudanças introduzidas pelo Planasa, 

especialmente o incremento do suporte técnico-financeiro ao trabalho desenvolvido pelas 

companhias estaduais de saneamento, trouxeram significativo impulso ao crescimento da 

Companhia. 

 

A partir daí, a Comag começou a passar por uma série de modificações para se ajustar às 

necessidades da Política de Saneamento Básico do Estado de Minas Gerais, entre elas, a 

alteração de seu nome para Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa MG), 

por meio da Lei 6.475/74. A principal atividade da Copasa é a prestação de serviços 
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públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, compreendendo desde as 

atividades de planejamento e elaboração de projetos até sua execução, ampliação, 

remodelagem e exploração de serviços de saneamento. Atualmente a Copasa fornece água 

tratada para aproximadamente 14 milhões de pessoas, número que representa 

aproximadamente 70% da população de Minas Gerais, estando presente em todas as 

regiões do estado. 

 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) é composta por 31 municípios e 

possui cerca de 5 milhões de habitantes (Agencia RMBH,2018). Para o abastecimento de 

água dos municípios onde é a concessora, a Copasa utiliza 4 sistemas de abastecimento 

de água (Sistemas Velhas, Rio Manso/Paraopeba, Serra Azul e Várzea das Flores), sendo 

os dois primeiros responsáveis por mais de 90% do abastecimento. Complementando o 

abastecimento, ainda são utilizados centenas de poços artesianos. A Figura 2.2 apresenta 

a localização das captações, destacando-se os dois principais Sistemas e o volume de água 

tratado pela empresa na RMBH: 

 

 

Figura 2.2 - Localização dos sistemas de captação e potabilização de água da RMBH 

(Copasa, 2018). 
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2.2 LODO DE ETA 

 

O lodo de ETA é considerado um resíduo sólido e deve seguir os preceitos da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – Lei n° 12.305 de 2010 que define resíduos solidos como 

sendo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas 

em sociedade, e cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 

a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 

viáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

 

O Artigo 20º da Lei supra citada responsabiliza o gerador pela destinação final dos 

resíduos, obrigando-o a realizar um plano de gerenciamento do mesmo. O Artigo 27º, 

inciso1, destaca que a contratação de serviços de destinação final não isenta o gerador da 

responsabilidade legal. 

 

Se tratando do Lodo de ETA, grande parte ainda é descartado pelas empresas 

responsáveis pelo tratamento da água diretamente nos cursos d’água mais próximos, sem 

qualquer tipo de tratamento, acarretando um aumento na quantidade de sólidos em 

suspensão, assoreamentos, mudança de cor e turbidez, inibição da atividade biológica do 

corpo d’água, aumento das concentrações de alumínio e ferro, entre outros (Lucena, 

2012). A Lei 9.433/97 – que trata da Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei 

9.605/98 - que define os Crimes Ambientais apresentam criterios relacionados à gestão 

deste tipo de material considerando o seu lançamento in natura em cursos d’água  crime 

ambiental. 

 

O lodo de ETA é composto de água, sólidos suspensos e colóides contidos na água bruta, 

além de produtos coagulantes aplicados durante o processamento de potabilidade. Este 

resíduo é constituído basicamente de resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos 

provenientes da água bruta, tais como algas, bactérias, vírus, partículas orgânicas em 

suspensão, colóides, areias, argilas, siltes, cálcio, magnésio, ferro, manganês, etc. A isto 

também se soma na sua composição os hidróxidos de alumínio em grande quantidade 
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oriundos da adição de produtos químicos e polímeros condicionantes utilizados no 

processamento (Andreoli, 2006). 

 

Alguns elementos químicos como o Al, Fe,O, e Si estão entre os mais abundantes da terra 

e no caso do lodo de ETA também são os maiores constutuintes. Outros metais como o 

Ni,Pb,Cd,Cr e Mn também estão presentes no material, conforme apresentado na Tabela 

2.1 que mostra em quais concentrações de sais de alumínio ou de ferro que tais metais 

podem ser detectados. Estes metais, conforme concentração, podem apresentar ações 

tóxicas com efeitos positivos ou negativos nas técnicas de tratamento, disposição final e 

até mesmo na reutilização do lodo (Delgado, 2016). 

 

Tabela 2.1 - Metais encontrados nos lodos de ETAs usando sais de alumínio e sais de 

ferro no tratamento (Doe,1990) 

Metais 

Faixa de variação de sais de 

Alumínio 

(mg.kg-1 peso seco) 

      

Faixa de variação      

sais de Ferro 

(mg.kg-1 peso seco) 

 

Cd 1-2 <0,1-2 

Cu          135-230 135-485 

Cr 40-64 62-513 

Ni 26-65 33-218 

Pb            47-439 18-840 

Zn          195-815 215-865 
 

O lodo de ETA caracteriza-se como um fluído não newtoniano (não possuem uma 

viscosidade bem definida), volumoso e tixotrópico (que demora um tempo finito para 

alcançar uma viscosidade de equilíbrio quando ocorre uma mudança instantânea na 

velocidade do cisalhamento). Apresenta-se como um gel quando está em repouso e 

relativamente fluído quando é agitado. Estas características decorrem principalmente do 

elevado conteúdo de água. 

 

O teor de sólidos totais presentes no lodo de ETA varia entre 0,1% a 4,0%, sendo que 

deste percentual temos entre 75% a 90% de sólidos suspensos e 20% a 35% de compostos 

voláteis, apresentando uma pequena porção biodegradável, que pode ser rapidamente 

oxidável. O volume de lodo gerado em uma ETA está diretamente relacionado à 

qualidade da água que está sendo tratada. Doe, (1990) criou uma estimativa de produção 



 
29 

de lodo em função do manancial e da qualidade da água tratada, conforme apresentado 

na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Estimativa da produção de resíduos em função do tipo de manancial e 

qualidade da água (Doe, 1990). 

Tipo de Manancial Faixa de Produção de Resíduos (g de sólido 

seco por m3 de água tratada) 

Água de reservatório com boa qualidade 12 a 18 

Água de reservatório com média 

qualidade 

18 a 30 

Água de rios com média qualidade 24 a 36 

Água de reservatório com qualidade ruim 30 a 42 

Água de rios com qualidade ruim 42 a 54 

 

Se consideramos que o Sistema de Captação do Rio das Velhas é realizado através de  

águas de rio com média qualidade e que o Sistema de Captação Rio Manso/Paraopeba 

através de água de resevatório de média qualidade e  aplicando o valor máximo de geração 

de resíduos proposto por Doe (1990) o volume de lodo de ETA produzido por estas 

captações é de 670 toneladas/mês no Sistema Velhas e 450 toneladas/mês no Sistema Rio 

Manso/Paraopeba. Os valores acima são muito próximos aos apresentados pela Copasa  

que apresentam um volume de lodo produzido de aproximadamente de 680 toneladas/mês 

e 465 toneladas/mês, respectivamente (Copasa,2018). 

 

Após sua geração, o lodo passa por um processo de tratamento que visa proporcionar 

condições adequadas para sua disposição final. Este tratamento se baseia na remoção de 

água para concentrar os sólidos e assim proporcionar um estado sólido ou semissólido 

além de diminuir o seu volume.  Assim o lodo de ETA se torna de mais fácil manuseio e 

consequentemente se consegue diminuir custos de transporte e disposição final. Devido 

ao baixo conteúdo orgânico e à baixa contaminação sanitária o lodo de ETA não precisa 

das etapas às quais são submetidos os lodos de esgoto, e simplesmente são adotadas as 

formas de remoção de umidade (Andreoli, 2006). No caso dos Sistema de Captação Rio 

Manso/Paraopeba e do Sistema Velhas, de onde provém os lodos de ETA estudados nesta 

pesquisa os sistemas de remoção de umidade são os de lagos de secagem,bags de 

desaguamento e prensas desaguadoras, conforme Figuras 2.3; 2.4 e 2.5. 
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Figura 2.3 - Tanque de secagem de lodo de ETA (Arquivo Pessoal, 2018). 

 

Figura 2.4 - Bags de desaguamento de lodo de ETA (Arquivo Pessoal, 2018). 

 

 

Figura 2.5 - Prensas desaguadoras de lodo de ETA.(Arquivo Pessoal, 2018). 

 

Após o tratamento, o destino final do lodo é a tarefa mais difícil para a empresa geradora 

do resíduo, envolvendo custos elevados de transporte e restrições do meio ambiente. As 



 
31 

alternativas de disposição final do lodo de ETA dependem da viabilidade técnica, 

econômica e ambiental. Entre as alternativas usualmente mais usadas encontram-se seu 

lançamento em cursos de água, lançamento ao mar (embora não seja aconselhável 

ambientalmente), aplicação direta no solo, aterro sanitário, incineração, lagoas, dentre 

outros. No caso dos lodos analisados na pesquisa, o do Sistema de Captação Rio das 

Velhas é destinado ao aterro sanitário da cidade de Sabará – MG e o lodo do Sistema de 

Captação RioManso/Paraopeba é destinado a aterro prórpio da Copasa (Copasa, 2018). 

 

2.3 PAVIMENTOS 

 

Pavimento é definido pela norma ABNT NBR 7207/82 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) como a estrutura construída após a terraplenagem, destinada 

tecnicamente e economicamente   para as seguintes funções: Resistir aos esforços 

provenientes do tráfego e distribuí-los as demais camadas, melhorar as condições de 

rolamento quanto à comodidade e segurança, resistir aos esforços horizontais que nele 

atuam tornando mais durável a superfície de rolamento. 

 

Para um melhor dimensionamento das camadas de um pavimento, é de extrema 

importância conhecer perfeitamente as propriedades dos materiais a serem utilizados, 

resistência à ruptura, deformabilidade e permeabilidade, assim como a repetição de cargas 

e os possíveis efeitos do clima (Senço,1997). Os pavimentos são geralmente classificados 

em rígidos e flexíveis. 

 

 Os pavimentos rígidos são constituídos pelas camadas de subleito, reforço de subleito 

(quando necessário), sub-base e camada de rolamento. A camada de rolamento é 

projetada em placas de concreto, armadas ou não, apoiada sobre a camada de sub-base.  

A camada de sub-base, por sua vez, se apoia na camada natural de solo da área 

pavimentada denominada de subleito. Caso esta camada não apresente características para 

a construção do pavimento, uma camada de reforço é constituída e denominada de reforço 

de subleito. A Figura 2.6 apresenta uma seção típica de um pavimento rígido. 
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Figura 2.6 - Seção típica de um pavimento rígido (Marques, 2006). 

 

Pavimentos flexíveis são compostos por uma camada de rolamento constituída de 

material asfáltico apoiada sobre as demais camadas do pavimento: base, sub-base, reforço 

do subleito (quando necessário) e subleito. Geralmente as camadas de base e sub-base são 

constituídas de materiais granulares ou estabilizados e as de reforço e do subleito de 

materiais de granulometria mais fina. A Figura 2.7 apresenta uma seção típica dos 

pavimentos flexíveis. 

 

 

Figura 2.7 - Seção típica de um pavimento rodoviário flexível (Marques, 2006). 

 

Definições sobre as camadas dos pavimentos flexíveis são apresentadas conforme 

descrito por Hilário, (2016); Marques, (2006). 
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 Subleito: Terreno de fundação onde o pavimento será construído. Estudar seus 

índices físicos e capacidade mecânica bem como a deformabilidade, 

permeabilidade capacidade de suporte e cisalhamento é necessário até a 

profundidades em que as cargas impostas pelo tráfego possam atuar (entre 0,60 

metros até 1,50 metros de profundidade). Pelo atual método de dimensionamento 

de pavimentos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT), se o ISC do subleito for menor que 2%, este deve ser substituído por 

material melhor, já que os valores especificados para o ISC desta camada estão 

compreendidos entre 2% e 20%. Se o ISC do material for maior que 20%, ele 

também pode ser utilizado como uma sub-base. 

 Reforço do subleito: Trata-se de uma camada onde há a variação da espessura 

longitudinal e que tem sua espessura transversal constante. Tem a função de 

melhorar a qualidade do subleito quando este possui características construtivas 

abaixo das especificações de projeto. 

 Sub-base: É uma camada de complemento da base utilizada quando não se é 

aconselhada a execução da base de forma direta sobre o reforço ou sobre a 

regularização do subleito. Também poderá ser usada para regularizar a espessura 

da base. 

 Base: Camada de grande capacidade de suporte, de baixa deformabilidade e de 

boas características geotécnicas que distribui ao sub-leito, os esforços 

provenientes do tráfego. 

 Revestimento: Camada impermeável, responsável por receber as cargas 

provenientes do tráfego e sofrer diretamente com a ação do rolamento dos 

veículos. Deve melhorar as condições de rolamento, garantir a segurança, ser 

durável e resistir aos esforços solicitados. 

 

Existem também alguns tipos de pavimentos denominados de semirrígidos que possuem 

características intermediárias entre os pavimentos rígidos e os pavimentos flexíveis. 

Destacam-se neste tipo de pavimento os pavimentos construídos com artefatos de 

concreto. 
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2.4 MATERIAIS APLICADOS À PAVIMENTAÇÃO 
 

2.4.1 Classificação e caracterização: 

 

Os materiais aplicados em pavimentação sejam eles granulares ou finos são geralmente 

classificados por sua granulometria, índices físicos (limites de plasticidade, limites de 

liquidez, índice de plasticidade). Parâmetros de desempenho mecânico (capacidade de 

suporte – ISC, resistência à compressão simples e comportamentos resilientes) são 

fundamentais na caracterização dos materiais aplicados em pavimentação. 

 

Os solos são geralmente os materiais mais empregados, constituindo camadas de base, 

sub-base e reforço do subleito, além de outras obras secundárias necessárias ao 

empreendimento. Areias e materiais pétreos também são comumente utilizados. Para se 

credenciar suas aplicações é necessário se conhecer numa fase anterior à sua aplicação, 

se suas características geotécnicas atendem as especificações de projeto. 

 

Como geralmente não existem especificações para a classificação de materiais como 

resíduos e resíduos, estes também são classificados para fins de pavimentação observando 

as normas de classificação dos demais materiais que também seguem as premissas de 

classificação dos solos. Os cálculos de um projeto de engenharia envolvendo solos serão 

baseados nas propriedades específicas da classe a que ele pertença. Da perfeição com que 

for realizada tanto a identificação como a classificação do material dependerá todo o 

processo do trabalho posterior. 

 

No Brasil as classificações de solos mais utilizadas são o Sistema Unificado de 

Classificação de Solos (Unified Soil Classification System - SUCS), especificado pela 

norma da American Society for Testing and Materials - ASTM D2488-00 (ASTM, 2000), 

e a classificação para finalidades rodoviárias da American Association of State Highway 

and Transpottation Officials - AASHTO, a classificação Transportation Research Board 

- TRB, descrito pela norma, também americana, D3282-73 (ASTM, 2004). 

 

 Sistema Unificado de Classificação dos Solos (SUCS) 

O Sistema Unificado de Classificação de Solos – SUCS possui como parâmetros para a 

determinação da classificação dos solos a granulometria e os limites de Atterberg (LL e 
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IP), além da presença de matéria orgânica. Os solos são reunidos em quinze grupos 

distintos representados por duas letras, sendo que as primeiras são relativas a 

granulometria e a segunda à plasticidade. 

 

O SUCS baseia -se, de acordo com o Manual do DNIT (2006), na identificação dos solos 

de acordo com as suas qualidades como plasticidade e textura e os agrupa conforme seu 

comportamento quando usados em estradas, aeroportos, aterros e fundações.  Desta 

forma, observa – se algumas características dos solos como o percentual de pedregulhos, 

areias e finos (fração passante na peneira nº 200), plasticidade e compressibilidade e 

enquadramento na curva de granulometria. Os solos podem ser divididos da seguinte 

forma: 

(a) Solos de granulação grossa: Possuem mais de 50% em massa retida na peneira 

nº200; 

(b) Solos de granulação fina: Possuem mais de 50% em massa passando na peneira 

nº200; 

(c) Solos altamente orgânicos. 

 

A Tabela 2.3 mostra a metodologia de campo e de laboratório para a identificação e 

caracterização dos grupos de solos a serem utilizados na construção de estradas e 

aeroportos. As vantagens do emprego do SUCS estão no exercício da identificação de 

campo, na adoção de uma simbologia que diz da natureza do solo, e no valor prático das 

indicações que a classificação proporciona a vários ramos da engenharia de solos (DNIT 

2006). 

 

Denominações como pedras, cascalho ou pedregulho (gravel), areia (sand) e finos, silte 

(silt) e argila (clay), são dadas visando caracterizar uma escala granulométrica de tamanho 

de partículas dos solos conforme apresentados na Tabela 2.4. 
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Tabela 2.3 - Sistema Unificado de Classificação de Solos (Adaptada de Hilário, 2016). 

 

 

Tabela 2.4 - Escala granulométrica – SUCS (Adaptada de Hilário 2016). 

 

Os solos arenosos e pedregulhosos são perfeitamente identificáveis por meio de suas 

curvas granulométricas. Os solos finos (maioria dos grãos com diâmetro menor que 

mm) não podem ser adequadamente caracterizados somente sob o ponto de vista 

granulométrico. São necessários outros parâmetros físicos como: forma e textura das 

partículas, composição química e mineralógica e as propriedades plásticas. A plasticidade 

é definida como uma propriedade dos solos finos, que consiste na maior ou menor 

capacidade de serem moldados, sob certas condições de umidade. Essas condições foram 

estudadas pelo engenheiro químico Albert Atterberg na metade do Século XIX, que 

GM

Areias sem finos

CL

SW

SP

Areias bem graduadas ou areias pedregulhosas com 

pouco ou nenhum fino

Areias mal graduadas ou areias pedregulhosas com 

pouco ou nenhum fino

SM

SC

Areias: Mais de 50% da fração graúda 

passando na peneira nº4

Solos de Graduação Grossa 

mais de 50% em massa retido 

na peneiranº200

Areias siltosas  ou misturas de areia e silte

Areia argilosa ou misturas de areia e argila

ML

Areias com finos

Pedregulhos bem graduados ou misturas de areia e 

pedregulho com pouco ou nenhum fino

Pedregulhos mau graduados ou misturas de areia e 

pedregulho com pouco ou nenhum fino

Pedregulhos siltosos ou misturas de pedregulho, areia 

e silte

Pedregulhos argilosos ou mistura de pedregulho areia 

e argila
GC

Pedregulos: 50% ou mais da fração 

grauda retida na peneira de nº4

Pedregulho sem 

finos

Pedregulho com 

finos

GW

GP

Solos de Graduação Fina 50% 

ou mais passando pela peneira 

nº200

Solos altamente orgânicos PT
Tufas e outros solos altamente organicos

Siltes inorgânicos - Areias muito finas- Areias finas 

siltosas e argilosas

Argilas inorgânicas de baixa e média plasticidade - 

argilas pedregulhosas arenosas e siltosas

Siltes orgânicos - Argilas siltosas de baixa 

plasticidade

Siltes - Areias finas ou siltes micáceos - Siltes 

elásticos

Argilas inorgânicas de alta plasticidades

Argila orgânica de alta e média plasticidade

OL

MH

CH

OH

Siltes e Argilas com LL ≤ 50

Siltes e Argilas com LL > 50

Material Tamanho das Partículas 

Pedras Acima de 3" (76mm) 

Cascalho grosso Entre 3" e 3/4"(76 a 19 mm) 

Cascalho fino Entre 3/4''  e peneira nº 4 (19 a 4,76 mm) 

Areia grossa Entre peneiras de nº 4 e nº 10 (4,76 a 2 mm)  

Areia média Entre peneiras nº 10 e nº 40 (2  a 0,43 mm)  

Areia fina Entre peneiras de nº 40 e nº200 (0,43 a 0,075 mm) 

Siltes e argilas Passante na peneira nº 200 (abaixo de 0,075 mm) 
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definiu os estados de consistência dos solos finos, e adaptados e padronizados pelo 

professor de Mecânica dos Solos Arthur Casagrande na década de 1930. A principal 

diferença entre siltes e argilas é que o silte possui uma baixa plasticidade enquanto a argila 

tem plasticidade elevada. 

 

 Classificação Transportation Research Board - TRB 

 

Essa classificação foi estabelecida pela revisão da classificação do Bureau of Public 

Roads de 1945 (norma D-3282 e método M145 da AASHTO), visando a classificação 

dos solos utilizados na construção de rodovias. Nesta classificação há um agrupamento 

dos solos em determinados subgrupos de acordo com suas características como 

granulometria, índices de consistência e de grupo, conforme mostra a Tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5 - Classificação de solos – TRB (Adaptado DNIT, 2006). 

 

Também se faz necessário a determinação de um parâmetro denominado de Índice de 

Grupo (IG) para se verificar se o solo possui boas características para ser utilizado em 

camadas de pavimentos. Este índice é definido pela Equação 2.1. 

Classificação 

Geral 

Materiais Granulares (≤35% passante na peneira nº 

200)  
Materiais Silto - Argilosos 

Classificação 

do Grupo 

A-1 

A-3 

A-2 

A-4 A-5 A-6 
A-7, A7-5*, A-

7-6** 
A-1-

a 

A-1-

b 

A-2-

4 

A-2-

5 

A-2-

6 

A-2-

7 

Análise Granulométrica (percentagem passante) 

Nº 10 
máx. 

50 
          

Nº 40 
máx. 

30 

máx. 

50 

máx. 

51 
        

Nº 200 
máx. 

15 

máx. 

25 

máx. 

10 

máx. 

35 

máx. 

35 

máx. 

35 

máx. 

35 

mín. 

36 

mín. 

36 

mín. 

36 
mín. 36 

Característica da fração na peneira de Nº40 

LL    
máx. 

40 

mín. 

41 

máx. 

40 

mín. 

41 

máx. 

40 

mín. 

41 

máx. 

40 
mín. 41 

IP máx. 6 NP 
máx. 

10 

máx. 

10 

mín. 

11 

mín. 

11 

máx. 

10 

máx. 

10 

mín. 

11 
mín. 11 

Índice de 

Grupo 
0 0 0 0 0 

máx. 

4 

máx. 

4 

máx. 

8 

máx. 

12 

máx. 

16 
máx. 20 

Tipos comuns 

de materiais 

constituintes 

significativos 

Fragmentos 

de pedra, 

pedregulho e 

areia 

Areia 

fina 

Pedregulho e areia siltosos 

ou argilosos 

Solos 

Siltosos 
Solos Argilosos 

Classificação 

como subleito 
De excelente a bom Mediano a ruim 

* para A-7-5, IP ≤ LL – 30          

** para A-7-6, IP > LL – 30 
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IG = (F200 – 35) [0,2 + 0,005(LL – 40)] +0,01(F200 – 15) (IP – 10) Eq. 2.1 

 

Onde: 

F200 = percentagem passante pela peneira nº 200; 

LL = Limite de liquidez; 

IP = Índice de plasticidade. 

 

A equação pode ser dividida em duas partes. A primeira, isto é, (F200 – 35) [0,2 + 0,005(LL 

– 40)], é o padrão do grupo parcial intitulado por meio do limite de liquidez. Já a segunda 

parcela da equação, 0,01(F200 – 15) (IP – 10), é o índice de grupo parcial definido por 

meio do índice de plasticidade. Abaixo estão descritas regras para a determinação do 

índice de grupo: 

 

 Se o resultado da equação for um valor abaixo de zero para o IG, esse valor será 

considerado zero; 

 O valor do IG é sempre um número inteiro igual ou maior do que zero. Caso dê 

um valor decimal, o mesmo é arredondado para o número inteiro mais próximo; 

 Não existe limite superior para o valor de IG; 

 Para os solos pertencentes aos grupos A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-5 e A-3, o IG será 

sempre zero; 

 O cálculo do IG dos solos pertencentes aos grupos A-2-6 e A-2-7, é feito usando 

o IG parcial para o IP, ou pela Equação 2.2. 

 

IG = 0,01(F200 – 15) (IP – 10) Eq. 2.2 

 

A Figura 2.8 apresenta uma relação gráfica utilizada para relacionar os solos dos grupos 

A-2, A-4, A-5, A-6 e A-7 de acordo com variações dos limites de liquidez e do índice de 

plasticidade de acordo com cada grupo pela classificação TRB. 
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Figura 2.8 - Faixa do limite de liquidez e índice de plasticidade (Braja, 2013). 

 

Logo a seguir estão descritas as características de cada grupo e subgrupo de solos do 

sistema de classificação para uso em pavimentação rodoviária como citado em DNIT 

(2006). 

 

 Grupo A-1: O material típico deste grupo é constituído de mistura bem graduada 

de fragmentos de pedra ou pedregulhos, areia grossa, areia fina e um aglutinante 

de solo não plástico ou fracamente plástico. Entretanto, este grupo inclui também 

fragmentos de pedra, pedregulho, areia grossa, cinzas vulcânicas, etc., que não 

contêm aglutinantes de solo. 

a) Subgrupo A-1-a: Inclui os materiais contendo, principalmente, fragmentos de 

pedra ou pedregulho, com ou sem material fino bem graduado, funcionando 

como aglutinante. 

(b) Subgrupo A-1-b: Inclui os materiais constituídos, principalmente, de areia 

grossa, com ou sem aglutinante de solo bem graduado. 

 Grupo A-2: Este grupo inclui grande variedade de materiais que se situam entre 

os grupos A-1 e A-3 e também entre os materiais constituídos de mistura silte-

argila dos grupos A-4, A-5, A-6 e A-7. Inclui todos os solos com 35% ou menos 

passando na peneira nº 200, mas que não podem ser classificados como A-1 ou 

LL 
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A-3, devido ao teor de finos que contêm, ou a plasticidade, ou ambos excedendo 

os limites estabelecidos para os citados grupos. 

(a) Subgrupos A-2-4 e A-2-5: Incluem solo contendo 35% ou menos, passando 

na peneira nº 200, com uma porção menor retida na peneira nº 40, possuindo 

as características dos grupos A-4 ou A-5. Estes grupos abrangem os materiais 

tais como pedregulho e areia grossa, em que o teor de silte e o índice de 

plasticidade ultrapassam os limites estabelecidos para o Grupo A-1, e ainda 

areia fina com silte não plástico excedendo os limites do Grupo A-3. 

(b) Subgrupos A-2-6 e A-2-7: Incluem solos semelhantes aos descritos nos 

subgrupos A-2- 4 e A-2-5, exceção feita da porção de finos que contem argila 

plástica com características dos grupos A-6 ou A-7. Os efeitos combinados 

dos índices de plasticidade maiores que 10 e percentagem passando na peneira 

nº 200, maiores que 15, estão refletidos nos valores dos índices do grupo de 0 

a 4. 

 Grupo A-3: O material típico deste grupo é areia fina de praia ou de deserto, sem 

silte ou argila, ou possuindo pequena quantidade de silte não plástico. O grupo 

inclui também misturas de areia fina mal graduada e quantidades limitadas de 

areia grossa e pedregulho depositados pelas correntes. 

 Grupo A-4: O solo típico deste grupo é siltoso não plástico, ou moderadamente 

plástico, possuindo, geralmente, 5% ou mais passando na peneira n º 200. Inclui 

também misturas de solo fino siltoso com até 64% de areia e pedregulho retidos 

na peneira nº 200. Os valores dos índices do grupo vão de 1 a 8, as percentagens 

crescentes de material grosso, dando origem a valores decrescentes para os índices 

de grupo. 

 Grupo A-5: O solo típico deste grupo é semelhante ao que foi descrito no A-4, 

exceto que ele é, geralmente, de caráter diatomáceo ou micáceo, altamente 

elástico, conforme indica seu elevado limite de liquidez. Os valores dos índices 

do grupo vão de 1 a 12; esses valores crescentes revelam o efeito combinado do 

aumento dos limites de liquidez e das percentagens decrescentes de material 

grosso. 

 Grupo A-6: O solo típico deste grupo é argiloso, plástico, tendo, geralmente, 75% 

ou mais de material passando na peneira n º 200. O grupo inclui também misturas 

de solos finos argilosos, podendo conter até 64% de areia e pedregulho retidos na 
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peneira nº 200. Os solos deste grupo comumente sofrem elevada mudança de 

volume entre os estados seco e úmido. Os valores dos índices do grupo vão de 1 

a 16, esses valores crescentes mostram o efeito combinado do aumento dos índices 

de plasticidade e diminuição dos materiais grossos. 

 Grupo A-7: O solo típico deste grupo é semelhante ao descrito no grupo A-6, com 

a diferença que possui as características de alto limite de liquidez do grupo A-5, 

podendo ainda ser elástico e estar sujeito a elevada mudança de volume. Os 

valores dos índices do grupo vão de 1 a 20; este aumento indica o efeito 

combinado de crescimento dos limites de liquidez e dos índices de plasticidade, 

bem como a diminuição dos materiais grossos. 

(a) Subgrupo A-7-5: Encerra materiais com índice de plasticidade moderado em 

relação ao limite de liquidez, podendo ser altamente elástico e sujeito a 

elevadas mudanças de volume. 

(b) Subgrupo A-7-6: Inclui materiais com elevados índices de plasticidade em 

relação aos limites de liquidez, estando sujeitos a elevadas mudanças de 

volume. 

 

 Caracterização dos solos quanto à sua capacidade de suporte 

 

Os materiais aplicados em pavimentação podem ser caracterizados quanto a uma 

metodologia que define a sua capacidade de suporte de cargas denominada de Califórnia 

Bering Ratio (CBR) que no Brasil recebe o nome de Índice de Suporte Califórnia (ISC). 

O método foi desenvolvido pelo Engenheiro O. J. Porter em 1929, no estado da Califórnia 

especificamente, para o dimensionamento de pavimentos rodoviários. 

 

Posteriormente foi adaptado pelo Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos para o 

projeto de pavimentos de aeroportos e se mantém até hoje como o parâmetro de projeto 

mais utilizado. De acordo com O.J. Porter, a metodologia tem como a finalidade de 

avaliar o potencial de ruptura do subleito (afundamentos plásticos), uma vez que esse era 

o defeito mais comumente observado nas rodovias da Califórnia naquela época. Por 

definição, CBR expressa a relação entre a resistência à penetração de um cilindro 

padronizado numa amostra do solo compactado e a resistência do mesmo cilindro em uma 
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pedra britada padronizada. O ensaio permite, também, obter um índice de expansão do 

solo durante o período de saturação por imersão do corpo-de-prova (96 horas). 

No Brasil a metodologia foi implementada a partir da década de 1960 quando o 

Engenheiro Murilo Lopes de Souza propôs um novo método de dimensionamento de 

pavimentos adaptando o método americano às condições brasileiras da época. De acordo 

com o método, os materiais a serem empregados em pavimentos deveriam ter as seguintes 

características: 

 

 Materiais a serem empregados como reforço de subleito: 

ISC superior ao do subleito; 

Expansão ≤ 1% (medida com sobrecarga de 10lbs) 

 Materiais para sub-base: 

ISC ≥ 20% 

I.G = 0 

Expansão ≤ 1% (medida com sobrecarga de 10lbs) 

 Materiais para base: 

ISC ≥ 80% 

Expansão ≤ 0,5% (medida com sobrecarga de 10lbs) 

Limite de liquidez ≤ 25% 

Índice de Plasticidade ≤ 6% 

 

A Tabela 2.6 apresenta uma correlação entre valores prováveis de ISC para os grupos de 

classificação TRB: 

 

Tabela 2.6 - Valores prováveis de ISC para grupos de classificação TRB (DNIT,2006) 
 

Classificação de Solos TRB ISC(%) 

A -1- b 20 a mais de 80 

A-2-4 e A-2-5 25 a mais de 80 

A-2-6 e A-2-7 12 a 30 

A3 15 a 40 

A4 4 a 25 

A5 menos de 2 a 10 

A-6 e A-7 menos de 2 a 15 
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 Caracterização resiliente dos solos 

 

A definição de um material que será utilizado em um projeto de pavimento pode ser 

realizada determinando-se o comportamento do mesmo quanto à realização de 

solicitações cíclicas de cargas. Desta forma são necessários ensaios triaxiais dinâmicos 

em laboratório. 

 

 De acordo com Marangon (2004), o módulo de resiliência, em se tratando de solicitações 

repetidas de carga, objetivando os projetos de pavimentos será o parâmetro de melhor 

representação. Ainda de acordo com o autor, dois tipos de problemas podem ser 

considerados de grande relevância durante a vida útil do pavimento: A ruptura estrutural, 

pelo fato do conjunto de camadas não suportar o carregamento imposto à via e a perda de 

serventia devido à fadiga e ao intemperismo, sendo que esta perda de serventia pode ser 

reduzida quando é considerado no dimensionamento os comportamentos de tensão-

deformação dos materiais estruturais constituintes das camadas, segundo condições de 

carregamento dinâmico e ações de cargas repetidas geradoras de deformações que podem 

ser recuperadas que também são chamadas de deformações resilientes 

 

Conforme descrito por Medina (1997), podemos atribuir a Francis Hveem o primeiro 

estudo de um sistema para a determinação de deformabilidade de pavimentos. O mesmo 

realizou em 1951 uma campanha de análises onde estabeleceu um conjunto de deflexões 

máximas admissíveis com o objetivo de se obter uma vida de fadiga satisfatória aos 

pavimentos. Hveem fez relações entre o aumento de trincas observadas nos revestimentos 

asfálticos e as deformações resilientes das demais camadas do pavimento, em especial o 

subleito. Ele optou por utilizar o termo resiliente para a observação das deformações 

reversíveis a partir da observação que estas são muito maiores em pavimentos se 

comparadas com o concreto, aço ou outros materiais onde são chamadas de deformações 

plásticas. 

 

Medina (1997), define o módulo de resiliência MR como a relação entre a tensão de desvio 

σd (diferença entre a tensão σ1 e σ3) que são aplicadas no ensaio de triaxial dinâmico, pela 

deformação resiliente ou recuperável, axial vertical εr conforme Equação 2.3. 
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MR = (σ1 - σ3) / εr Eq. 2.3 

 

Esta relação é do tipo não linear para a maioria dos materiais de pavimentação 

diferentemente de outros sólidos elásticos havendo assim significativa dependência das 

tensões aplicadas.  

 

De acordo com Medina e Motta (2005), modelos matemáticos são utilizados na expressão 

dos valores de MR em função das tensões aplicadas nos materiais com particularidade em 

relação à tensão desvio (σd) e a tenção de confinamento (σ3).  Os valores de MR 

encontrados para solos arenosos mostraram que estes possuem uma dependência precípua 

da tensão de confinamento (σ3) enquanto os solos argilosos dependem da tensão desvio 

(σd). 

 

 Marangon (2004) afirma que o modelo conhecido como bi linear indica que em valores 

de um determinado nível de tensão de desvio (k1), há o aumento de MR numa razão bem 

superior de que se pode verificar para valores de σd acima de k1. Mas devido as 

dificuldades experimentais de se definir o ponto de interceptação das retas e com isso as 

constantes do modelo bi linear, foi proposto por Svenson (1980), um modelo que 

atendesse de melhor maneira solos argilosos e arenosos simultaneamente, substituindo σ3 

por σd, o que tem sido aplicado até os dias de hoje. 

 

Aranovich (1985), propôs um modelo conhecido como combinado ou misto que foi 

definido com base em resultados de ensaios triaxiais em solos laterítico oriundos de 

rodovias vicinais localizadas nos estados do Paraná, Mato grosso do Sul, São Paulo e 

Goiás (BNDES, 1985), onde considerava uma influência conjunta da tensão desvio (σd) 

e a tenção de confinamento (σ3) na definição do valor do MR, sendo expressas por duas 

equações e cinco constantes.  

 

Macedo (1996), propôs um modelo denominado de modelo composto que seria capaz de 

eliminar as dificuldades de definição prévia dos comportamentos resilientes dos solos em 

função da granulometria uma vez que considera simultaneamente as tensões confinantes 

e de desvio para todos os materiais, conforme demostrado na Equação 2.4. 
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MR = k1σ3
k2 – σd

k3 Eq. 2.4 

 

De acordo com Ferreira (2002), a utilização de σ3 e σd juntos é de grande importância para 

a definição do MR com estes tendo coeficientes de correlação R2 com valores acima de 

0,90 sendo bastante superiores do que os demais modelos considerados. A Figura 2.9 

apresenta a representação gráfica dos modelos clássicos do comportamento resiliente dos 

solos e a Figura 2.10 dos modelos de outros comportamentos resilientes dos solos. 

 

 

Figura 2.9 – Modelos clássicos de comportamentos resilientes dos solos 

(Bernucci,2008). 

 

Figura 2.10 – Outros comportamentos de solos quanto à resiliência (Bernucci,2008). 
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2.5 ESTABILIZAÇÃO E REFORÇO DE SOLOS 

 

Visando a melhoria das características dos materiais empregados na pavimentação, 

podemos utilizar um processo de estabilização ou reforço dos mesmos. A estabilização 

de solos não é uma técnica nova sendo utilizada há séculos quando o homem buscava 

uma melhoria nas condições de transporte das vias realizando misturas de argila e areia 

aplicadas ao pavimento. 

 

De acordo com Marques (2006), o processo de estabilizar um determinado solo representa 

atribuir ao mesmo uma capacidade de resistir e suportar as cargas e os esforços 

provenientes do tráfego frequentemente aplicados sobre o pavimento e também às ações 

erosivas de agentes naturais sob as mais variadas solicitações consideradas no seu 

dimensionamento. 

 

Para Baptista (1976), em relação aos pavimentos rodoviários, intitula-se como 

estabilização dos solos os métodos de construção nos quais os mesmos passam por um 

tratamento sem ou com aditivos, de maneira que se tenham os subleitos, as sub-bases e 

bases, preparado para resistir ao longo da sua vida útil, as cargas provenientes do tráfego 

frequentemente aplicadas sobre o pavimento, sem deslocamentos apreciáveis, desgaste 

excessivos e desagregação devido as intempéries. 

 

O conhecimento adequado das técnicas de estabilização dos solos possibilita nortear a 

consideráveis reduções nos tempos de execução de obras, viabilizando a industrialização 

do processo construtivo e com isso, possibilitando redução considerável para o 

empreendimento (Lima et al, 1993). 

 

Os principais processos de estabilização dos materiais de pavimentação serão descritos a 

seguir. 

 

2.5.1 Estabilização Mecânica 

 

Marques (2006) afirma que o objetivo da estabilização mecânica é atribuir ao solo (ou 

mistura de diferentes solos) a ser empregado como camada do pavimento uma condição 

de densificação máxima relacionada a uma energia de compactação e a uma umidade 
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ótima. É também conhecida como estabilização por compactação. É uma metodologia 

que sempre é aplicada na construção das camadas de um pavimento, sendo complementar 

a outras metodologias de estabilização. 

2.5.2 Estabilização granulométrica 

 

É um processo que tem como objetivo modificar as propriedades dos solos ou materiais 

de pavimentação por meio de adição ou retirada de frações, modificando sua composição 

granulométrica. Consiste na mistura de dois ou mais materiais de forma que o terceiro 

material criado se enquadre em uma determinada especificação. Uma forma de 

estabilização granulométrica comum é a forma de estabilização solos-agregados que são 

misturas naturais ou preparadas de britas, pedregulhos ou areia predominantemente, 

contendo silte e argila – material natural (solo) que passa na peneira n° 200 (AASHTO 

M 146-70, 2004). De acordo com Yoder e Witczak (1975), podemos subdividir solos-

agregados em três tipos diferentes dependendo da proporção relativa entre a parte graúda 

e a parte fina. Os itens (a), (b) e (c) apresentam as diferentes características e a 

comparação entre os três tipos de misturas mostrados pela Figura 2.11. 

 

 

 

Figura 2.11 - Tipos de solo-agregado (Yoder e Witczak, 1975). 

 

a) Contato grão-grão: baixa densidade, permeável, não suscetível a mudanças com a 

umidade; compactação em geral difícil;  

b) Finos preenchem os vazios, proporcionando alta densidade, permeabilidade mais 

baixa que o do tipo (a), contato grão-grão, mais resistente em geral que o tipo (a), 

menor deformabilidade; moderadamente difícil de compactar; 

c) Matriz de finos, não se garante contato grão-grão devido ao excesso de finos; 

densidade mais baixa em geral que o tipo (b), permeabilidade inferior ao tipo (b), 
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podendo ser mesmo impermeável, dependendo da natureza dos finos; a mistura é 

afetada por variações de umidade; facilidade na compactação. 

 

De acordo com Bernucci et al (2008), para a utilização em bases e sub-bases de 

pavimentos, as classificações mais usuais preconizam o uso de materiais do tipo (a) e (b), 

onde o contato grão-grão seja mais eficiente. Quando não existe solos de qualidade 

superior disponíveis para realização de rodovias de menor circulação, as misturas tipo (b) 

e (c) empregadas observando as premissas de projeto. 

 

2.5.3 Estabilização química 

 

Neste processo de estabilização se faz a mistura dos materiais de pavimentação com um 

determinado tipo de aglomerante (cimento Portland, cimento asfáltico de petróleo, cal 

hidratada, pozolanas, resinas, etc.). Esta mistura visa a melhoria das características 

geotécnicas do material em especial de capacidade de suporte e resiliência. Das diversas 

modificações proporcionadas pelo processo de estabilização química podemos destacar 

as seguintes: 

 

 Aumento da sua capacidade de suporte; 

 Melhoria das propriedades resilientes; 

 Melhoria da densidade de compactação; 

 A redução da expansão; 

 Seu limite de contração aumenta; 

 Proporciona uma melhor trabalhabilidade pois ocorre uma redução do índice de 

plasticidade; 

 A permeabilidade diminui. 

 

A seguir são apresentados os principais métodos de estabilização química: 

 Estabilização química por cimento Portland 

 

Da mesma maneira que ocorre nos concretos, a estabilização química de solos e de outros 

materiais voltados à pavimentação ocorre por meio de reações químicas oriundas na 

hidratação dos componentes do cimento Portland e partículas dos materiais de 
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pavimentação. No caso de materiais de granulometria mais grossa, aparecem ligações 

coesivas nos contados dos grãos e nos materiais de granulometria mais fina as ações 

químicas geram fortes pontos de ligação entre as partículas de ambos. Marques (2006), 

define a estabilização química com cimento Portland como resultado das reações 

químicas do material de pavimentação misturado com cimento e água. Essa mistura é 

realizada através de proporções de materiais definidas em dosagens coerentes, realizada 

mediante normatizações. A estabilização química por cimento é normatizada pela 

ABNTABNT NBR 12253/2012.  Algumas formas de estabilização química por cimento 

Portland são descritas a seguir: 

a) Mistura solo-cimento: Obtida pela compactação e cura de uma mistura de solo ou 

outro material de pavimentação, cimento (entre 5% e 10%) e água, de modo a 

satisfazer a critérios técnicos normatizados que assegurem as características 

geotécnicas da camada a ser construída. 

b) Solo melhorado com cimento: Através de pequenas adições normatizadas de 

cimento (entre 1% a 4%) a um solo ou outro material, estes poderão ter algumas 

características físicas como o limite de liquidez, índice de plasticidade e expansão 

volumétricas melhorados visando uma melhor aplicação. 

 

 Estabilização química por cal hidratada 

 

O solo-cal é uma mistura de solo, cal e água em proporções definidas em dosagens 

realizadas mediante normatizações nas mesmas proporções das misturas solo - cimento. 

A estabilização química por cal hidratada deve ser aplicada somente a solos e materiais 

de pavimentação com granulometria fina pois as reações causadas pela mesma são 

melhores nestes tipos de materiais. A cal hidratada adicionada ao solo ou outros materiais 

finos causa alterações em algumas propriedades geotécnicas como a plasticidade a 

granulometria, a quantidade de finos, a resiliência, resistência à compressão simples e 

capacidade de suporte. 

 

A estabilização química por cal hidratada não possui normatização própria no Brasil e 

segue as mesmas especificações da ABNT NBR ABNT 12253/2012 que normatiza a 

estabilização química através do uso de cimento Portland. Apesar de necessitar de maior 

tempo de cura por ter suas reações químicas mais lentas, os corpos de prova moldados na 
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pesquisa seguiram a normatização nacional. Normas internacionais como a ASTM D 

5102/96 preconizam que as rupturas dos corpos de prova com cal devem ser aos 28 dias 

de cura.  

 

 Estabilização química por materiais betuminosos 

 

Os solos e materiais de pavimentação podem ser estabilizados quimicamente através dos 

materiais betuminosos, em especial as emulsões asfálticas que podem ser manuseadas em 

temperatura ambiente. As emulsões possuem propriedades aglutinantes além de serem 

estabilizadoras e com isso melhoram as características dos solos e materiais. Pesquisas 

realizadas mostraram os ganhos de resistência do solo promovido pelas emulsões com 

relação aos solos convencionais (Rede Asfalto, 2010). Porém deve-se observar o processo 

de impermeabilização do material estabilizado neste processo causado pela criação de um 

filme asfáltico que pode causar um processo de saturação das demais camadas do 

pavimento. 

2.6 APLICAÇÃO DO LODO DE ETA DESIDRATADO NA CONSTRUÇÃO DE 

CAMADAS DE PAVIMENTOS 

 

Por se tratar de um material de grande volume gerado nos centros urbanos, o lodo de ETA 

tem sido objeto de diversas pesquisas no Brasil e no exterior visando uma melhor 

disposição ou a sua utilização como material de construção. Costa e Motta (2006), afirma 

que sendo o lodo de ETA um material com reduzidos valores de Demanda Bioquímica 

de Oxigênio – DBO, altos valores de sólidos totais, pH geralmente neutro, podem ser 

utilizados na concepção de camadas de pavimentos por se tratar de um material versátil e 

com grandes condições de aproveitamento sendo puro ou estabilizado quimicamente. 

Como as captações geralmente são localizadas próximas aos centros urbanos, a utilização 

dos mesmos em camadas dos pavimentos das vias urbanas, o que traria uma maior 

viabilidade econômica para sua utilização e a redução das distancias médias de 

transportes para aplicação dos mesmos. 

Alguns estudos foram realizados de forma mais recente no país, sendo que alguns dos 

mais relevantes para a pesquisa serão citados a seguir: 
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Em sua pesquisa, Silva (2008), da Universidade Federal de Manaus – UFAM Adicionou 

a um solo. Como resultados encontrou valores maiores de resistência mecânica da mistura 

de CAUQ com aumento do módulo resiliente e diminuição da deformação permanente. 

 

Lucena (2012), da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, adicionou a um solo de 

classificação granulométrica (A-2-4) diferentes porcentagens de lodo de ETA realizando 

estabilizações químicas com cal hidratada, cimento Portland e emulsão asfáltica 

observando como resultado que ao adicionar 20% de lodo e 1% de emulsão asfáltica a 

este solo e obteve um material com boas características para utilização como sub-base de 

pavimentos. 

 

Castro (2014), da Universidade Federal de Itajubá estudou a utilização de lodos de ETA 

na construção de pavimentos pré-moldados de concreto em substituição à areia, avaliando 

o desempenho mecânico e resistência à compressão em porcentagens de 5%,10% e 15%, 

de lodo. Os Resultados mostraram que em até 15% de substituição à areia, a aplicação do 

lodo de ETA é viável tecnicamente. 

 

Coelho et al. (2015), da Universidade Estadual de Londrina pesquisou o uso do lodo de 

ETA na concepção de camadas de pavimentos. No seu estudo utilizou dois tipos de solo, 

um de granulometria arenosa (A-2-6) e um de granulometria argilosa (A7). Realizou uma 

mistura do solo argiloso com o lodo de ETA desidratado em uma proporção de (1:1) e 

uma mistura com solo arenoso e lodo de ETA em uma proporção de (1:0,25). Os 

resultaram apontaram que ambas as misturas poderiam ser aplicadas somente para 

subleito, pois os resultados não foram satisfatórios à aplicação dos materiais em outras 

camadas. 

Delgado (2016), da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, avaliou a aplicação 

de lodo da ETA Guandu na pavimentação como disposição final ambientalmente 

adequada. Em seu trabalho, além de realizar análises, físicas, químicas e ambientais no 

lodo, estudou o comportamento do mesmo quando adicionado a pó de pedra, solo arenoso 

e solo argiloso, em teores de lodo pré-definidos e avaliando o comportamento resiliente 

das misturas. Também foi realizada uma estabilização química adicionando-se 2% de 

cimento nas misturas analisadas.  Os resultados apresentados mostraram que o lodo 

apresentou melhor desempenho quando misturado ao pó de pedra na porcentagem de 5% 
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sem estabilização e 15% quando estabilizado com cimento Portland. Os ensaios 

ambientais também apontaram uma disposição adequada para o material. 

Sampaio (2017), na Universidade do Porto em Portugal, buscou uma análise da 

viabilidade técnica da utilização da lama de ETA para substituição parcial do cimento na 

produção de Betão (concreto).  

 

A maioria dos estudos que buscam a utilização do lodo de ETA está associada em 

misturas com outros materiais granulares como solos, areias e britas, devido ao pouco 

aprofundamento no estudo visando aplicação do lodo puro na constituição de artefatos de 

construção civil ou em camadas de pavimentos.  
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CAPÍTULO 3  

 

 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo serão apresentadas as metodologias e procedimentos utilizados para as 

análises físicas, químicas, ambientais e mecânicas dos lodos utilizados na pesquisa. 

Visando facilitar a identificação dos lodos convencionou–se que o lodo do Sistema de 

Captação dos Rio das Velhas seria identificado com a sigla LDE– RV que significa Lodo 

Desidratado do Rio das Velhas e que o lodo proveniente Sistema de Captação Rio 

Manso/Paraopeba seria identificado pela sigla LDE–RP que significa Lodo Desidratado 

do Rio Paraopeba.  A Figura 3.1 mostra o organograma da pesquisa de acordo com os 

estudos e as análises realizadas. 

 

 

                                            Figura 3.1 - Organograma da pesquisa. 
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3.1 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

Para determinar as propriedades-índices das amostras de lodos, foram executados os 

ensaios de caracterização física. Os lodos foram coletados nas ETAs em seus respectivos 

sistemas de disposições finais, onde há a concentração de todo material gerado nos 

processos de tratamento da água. Após a coleta as amostras foram preparadas conforme 

os procedimentos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e os ensaios 

foram realizados no Laboratório de Pavimentos do Núcleo de Geotecnia da Escola de 

Minas da UFOP e no Laboratório de Ferrovias e Asfalto do Departamento de Engenharia 

Civil da Escola de Minas da UFOP. As normas utilizadas são apresentadas a seguir: 

 

 ABNT NBR 6457/2016 – Amostras de Solos – Preparação para Ensaios de 

Compactação e Caracterização; 

 ABNT NBR 7181/2016 – Solo – Análise Granulométrica; 

 ABNT NBR 6508/1984 – Massa Específica Real dos Grãos; 

 ABNT NBR 6459/2016– Solo – Determinação do Limite de Liquidez; 

 ABNT NBR 7180/2016 – Solo – Determinação do Limite de Plasticidade; 

 ABNT NBR 7182/2016 – Solo – Ensaio de Compactação; 

 ABNT NBR 12253/2012 – Solo-cimento – Dosagem para emprego em camada 

de pavimento. 

 

O LDE – RV tem como disposição final o Aterro Sanitário do Município de Sabará–MG 

após ser descartado pelos desaguadores mecânicos em caçambas ou dispostos em 

compartimentos desaguadores (bags desaguadores) em períodos de manutenção dos 

sistemas mecânicos. Para esta pesquisa o material analisado foi o disposto nos bags 

devido à grande perda de água dos mesmos, o que facilitaria o transporte de maior 

quantidade de material sólido. A Figura 3.2 mostra a amostragem do material sendo 

realizada nos bags desaguadores. 
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Figura 3.2 - Disposição e amostragem do LDE – RV nos Bags desaguadores 

 (Arquivo pessoal, 2018). 

 

Já para o LDE – RP o sistema de disposição consiste em tanques de secagem construídos 

na área da Estação de Tratamento que são esvaziados periodicamente, sendo os sólidos 

destinados a aterros próprios. O tanque de desaguamento onde foram retiradas as amostras 

são apresentados na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 - Área de amostragem do LDE – RP nos tanques desaguadores (Arquivo 

pessoal, 2018). 

 

 



 
56 

As amostras dos lodos recolhidas foram secas ao ar e despois destorroadas, conforme 

apresentado nas Figura 3.4 e 3.5. 

 

 

Figura 3.4 - Secagem dos lodos, sedo à esquerda o LDE –RV e o da direita o LDE – RP 

(Arquivo pessoal, 2018). 
 

 

Figura 3.5 - Lodos destorroados preparados para ensaios, sedo à esquerda o LDE –RV e 

o da direita o LDE – RP (Arquivo pessoal, 2018). 
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Após amostragem e processo de secagem e de preparação das amostras conforme 

normatização, foram realizados os seguintes ensaios de caracterização física: 

 

3.1.1 Ensaio de análise granulométrica 

 

A análise granulométrica é o ensaio básico de laboratório, necessário à identificação de um solo, 

pelos sistemas de classificação adotados em Geotecnia. Na prática da engenharia geotécnica, os 

resultados das análises granulométricas dos solos são importantes na solução de várias 

situações. Em pavimentos cada camada deve atender a uma granulometria especificada para 

que se obtenha uma fundação mecanicamente estável. 

 

O peneiramento é empregado para partículas com dimensões das areias e pedregulhos 

(solos grossos com grãos maiores do que 75 μm), enquanto a sedimentação (análise com 

densímetro) é usada nos solos mais finos, baseando-se na Lei de Stokes que relaciona o 

diâmetro das partículas com sua velocidade de sedimentação. As análises por 

peneiramento e sedimentação são combinadas para definir a composição granulométrica 

dos solos que possuem grãos finos e grossos. 

 

A curva de distribuição granulométrica é traçada marcando-se a percentagem de material 

com dimensões menores do que uma determinada dimensão, versus essa dimensão de 

partícula, numa escala logarítmica. O ensaio de granulometria é normatizado segundo a 

ABNT NBR 7181/2016 para se determinar as dimensões das partículas e suas proporções 

relativas de ocorrência de forma a se obter o traçado da curva granulométrica de um 

determinado solo. As curvas granulométricas das frações apresentam intervalos de 

variação do tamanho das partículas de cada um dos solos, sendo utilizada na classificação 

textural dos solos. Ela permite também, obter valores de diâmetros necessários ao cálculo 

de parâmetros como os coeficientes de uniformidade e curvatura dos solos conforme 

definições a seguir. 

 

 D10 – Diâmetro efetivo: diâmetro equivalente da partícula para o qual temos 10% das 

partículas passando (10% das partículas são mais finas que o diâmetro efetivo), 

tomado na curva granulométrica; 
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 D30 – Diâmetro correspondente a 30% das partículas passando, tomado na curva 

granulométrica; 

 D60 – Diâmetro correspondente a 60% das partículas passando, tomado na curva 

granulométrica. 

As equações 3.1 e 3.2 apresentam os cálculos dos coeficientes de uniformidade (Cu) e 

curvatura (Cc). 

 

 Coeficientes de Uniformidade (Cu): 
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 Cu < 5 – Muito uniforme; 

 < Cu < 15 – Uniformidade média; 

 Cu > 15 – Não uniforme. 

 

 Coeficiente de Curvatura (Cc): 
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  Eq. 3.2 

 

 1 < Cc < 3 – Solo bem graduado; 

 Cc < 1 ou Cc > 3 – Solo mal graduado 

 

 

Podemos distinguir os seguintes tipos de granulometria: uniforme (curva-A); bem 

graduada (curva-B); mal graduada (curva-C), conforme apresentado na Figura 3.6. 
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Figura 3.6 - Distribuição granulométrica (DNIT,2006). 

 

3.1.2 Ensaio de densidade real dos grãos 

 

A densidade real dos grãos de um solo é a relação entre o peso e o volume de uma partícula 

individual de solo, desconsiderando–se os vazios existentes no solo. Por este motivo 

recebe o termo “real”. É representado pela sigla γg, podendo ser definida pela expressão: 

 

 

Eq. 3.3 

 

Onde: 

Ps: peso do solo seco; 

Vs: volume de solo. 

 

Para a determinação da densidade real dos grãos de solos se faz necessário se conhecer o 

volume ocupados por eles. Em laboratório isto se torna possível com base no princípio de 

que um corpo quando imerso em água, desloca um determinado volume da mesma. Este 

volume de solo é obtido indiretamente através de relação com o peso de água deslocada. 
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Na realização dos ensaios se faz obrigatório a utilização de recipientes de massas e 

volumes conhecidos como os picnômetros. O ensaio é normatizado conforme a ABNT 

NBR 6508/1984. No estudo foram realizados ensaios utilizando as amostras puras, uma 

vez que a determinação da densidade real dos grãos é fundamental para a definição da 

curva granulométrica no ensaio de sedimentação. 

 

3.1.3 Ensaios de Limites de Atterberg 

 

Os Limites de Atterberg são os índices que definem as fronteiras características dos 

aspectos físicos dos solos. Os Limites de Atterberg são definidos a seguir: 

 

 Limite de plasticidade: O limite de plasticidade (LP) pode ser definido como o 

teor de umidade em que um solo passa a exibir plasticidade. É a fronteira entre o 

“estado semissólido” e o “estado plástico” dos solos. Isto quer dizer que, para 

umidades superiores ao limite de plasticidade, o solo deixa de apresentar a 

consistência de um material “sólido”, tornando–se um material de fácil 

trabalhabilidade. O ensaio é normatizado pela ABNT NBR 7180/2016 e 

executado através da moldagem de um cilindro de solo moldado com 3mm de 

diâmetro onde que de acordo com a perda de umidade começa a fragmentar–se 

após determinados movimentos definindo-se a umidade limite. 

 

 Limite de liquidez: O limite de liquidez (LL) de um solo é definido como sendo o 

teor de umidade a partir de onde o solo perde as características de plasticidade, 

passando a ter um comportamento fluido e viscoso. É a fronteira entre o “estado 

plástico” e o “estado líquido”. O ensaio é normatizado pela ABNT NBR 

6459/2016 e na sua realização é utilizado um aparelho em forma de cocha 

chamado de aparelho de Casagrande. Baseando-se na determinação do número de 

golpes necessários para fechar um sulco padrão, efetuado no solo colocado sobre 

a concha, o procedimento é realizado por diversas vezes variando–se o teor de 

umidade conforme determinação da norma e o limite de liquidez é definido 

realizando–se uma relação gráfica entre o teor de umidade e o fechamento do 

sulco com 25 golpes. Os ensaios de LP e LL são apresentados na Figura 3.7: 
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Figura 3.7 - Ensaios de LP e LL (Arquivo Pessoal, 2018). 

 

A Figura 3.8 apresenta uma representação gráfica de determinação do limite de liquidez 

conforme procedimentos normatizados. 

 

 

Figura 3.8 - Gráfico de determinação do limite de liquidez (DNIT,2006). 

 

 Limite de contração: É a fronteira entre o “estado de consistência sólida” e 

“semissólida”, também sendo definida como, o máximo teor de umidade a partir 

do qual uma redução de umidade não ocasiona diminuição do volume do solo. É 
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normatizada pela ABNT NBR 7192/82 e não é utilizado para classificação para 

solos aplicados em pavimentos. 

 

Definidos os Limites de plasticidade e de liquidez é necessário calcular o Índice de 

Plasticidade (IP) que é a diferença entre o Limite de Liquidez e o Limite de Plasticidade, 

conforme equação a seguir. 

 

LPLLIP 
 

Eq. 3.4 

 

O IP pode ser interpretado como o percentual máximo de água que pode ser adicionado 

numa amostra de solo a partir de seu LP de modo que a mesma mantenha sua consistência 

plástica. Geralmente é expresso em percentagem. Burmister (1949) elaborou uma tabela 

em que classificou o IP dos solos de forma quantitativa visando a descrição dos mesmos. 

A Tabela 3.1 apresenta a classificação de Burmister. 

 

Tabela 3.1 - Classificação do índice de plasticidade (Braja,2013). 

IP Descrição 

0 Não plástico 

1 – 5 Ligeiramente plástico 

5 – 10 Plasticidade baixa 

10 – 20 Plasticidade média 

20 – 40 Plasticidade alta 

> 40 Plasticidade muito alta 

  

 

O Índice de Plasticidade tem importância na classificação de solos finos e também é 

fundamental para o gráfico de plasticidade de Casagrande, é utilizado no Sistema 

Unificado de Classificação do Solo (USCS). Na pesquisa foram realizadas as 

determinações dos Limites de Atterberg para os lodos puros de forma a se definir os 

índices físicos e o índice de plasticidade visando a classificação dos materiais no sistema 

citado acima. A ensaio foi realizado no Laboratório de Ferrovias e Asfalto do 
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Departamento de Engenharia Civil da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro 

Preto. 

 

3.1.4 Ensaio de compactação de solos 

 

Em análises laboratoriais é notória a observação que ao se adicionar água a um solo seco, 

o processo de compactação é facilitado. Ou seja, toda vez que se adiciona água a um solo 

com pouca umidade e se submete o mesmo a um processo de compactação, a densidade 

final do material compactado aumenta. Porém, também se observa que após um 

determinado teor de umidade ocorre um processo inverso. Este ponto onde o fenômeno 

ocorre, ou seja, na umidade alcançada na densidade máxima, é denominado ponto de 

umidade ótima (hót). Assim, o ensaio de compactação tem basicamente dois objetivos: 

 

 - Determinar a umidade ótima do solo, para uma dada energia de compactação; 

 

 - Determinar o peso específico aparente seco máximo (γs máx) associado à umidade ótima. 

O ensaio é normatizado pela ABNT NBR 7182/2016. A energia de compactação definida 

para a pesquisa foi a intermediária, pois, o objetivo era avaliar se o material em estudo, 

poderia ser utilizado como base ou sub-base de pavimento. A Tabela 3.2 apresenta as 

energias de compactação, número de golpes e número de camadas de acordo com a ABNT 

NBR 7182/2016. 

Tabela 3.2 - Energia de compactação (NBR7182/2016). 

Cilindro 
Características Inerentes a Cada 

Energia de Compactação 

Energia 

Normal Intermediária Modificada 

Pequeno 

Soquete Pequeno Grande Grande 

Número de camadas 3 3 5 

Número de golpes por camada 26 21 27 

Grande 

Soquete Grande Grande Grande 

Número de camadas 5 5 5 

Número de golpes por camada 12 26 55 

Altura do disco espaçador (mm) 63,5 63,5 63,5 
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Na pesquisa foram realizados ensaios de compactação utilizando os lodos puros e com 

adição de cimento Portland e cal hidratada visando definir também a densidade máxima 

seca das misturas e suas respectivas umidades ótimas para os teores de cal e cimento 

definidos conforme a ABNT NBR 12253/2012. 

 

 Na realização das misturas foi utilizado um cimento Portland marca LIZ CP IV – 32 RS 

e uma cal hidratada CH-III marca Tradical, conforme Figura 3.9. A ensaio foi realizado 

no Laboratório de Ferrovias e Asfalto do Departamento de Engenharia Civil da Escola de 

Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

 

Figura 3.9 - Cimento Portland e cal hidratada utilizados nas misturas (Arquivo pessoal, 

2018). 
 

Para uma análise mais criteriosa no que se diz respeito à estabilização química foram 

definidos teores de cimento Portland e cal hidratada de 5%, 7%, 9%,11% e 13%. Após a 

compactação as misturas foram levadas à câmara úmida para posterior ensaio de 

compressão simples após 7 dias de cura úmida. 

 

 Para os ensaios triaxiais cíclicos foram moldados corpos de prova com teores de cal 

hidratada e cimento Portland com 5%, 9% e 13%. A Figura 3.10 apresenta o cilindro de 

compactação com LDE-RV puro e estabilizados com cimento Portland e cal hidratada 

utilizadas na pesquisa. 
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Figura 3.10 – LDE-RV puro e com adições de cal hidratada e cimento Portland 

(Arquivo pessoal, 2018). 

 

3.2 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

 

Buscando um maior conhecimento sobre a natureza dos lodos por estes se tratarem de um 

resíduo industrial, foram realizados ensaios de caracterização química conforme 

descrições apresentadas a seguir. 

 

3.2.1 Ensaio florescência de raios x 

 

A espectrometria de fluorescência de raios-x é uma técnica de análise qualitativa e não 

destrutiva que identifica elementos químicos presentes em uma determinada amostra e 

também estabelece a concentração percentual de cada composto químico. Seu 

funcionamento baseia-se na excitação dos átomos das substâncias que se pretende analisar 

através de radiações Gama ou radiações x de elevada energia. 

 

Como cada composto químico emite uma radiação característica pode-se então definir a 

estrutura química da amostra. A análise de fluorescência de raios x dos lodos LDE-RV e 

LDE-RP foram realizadas no Laboratório de Análises Químicas do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET/MG. A espectrometria de fluorescência 

de raios-x foi realizada com ar atmosférico e colimador de 10 mm. O equipamento 

utilizado foi da Marca Shimadzu Modelo EDX- 720, apresentado na Figura 3.11. 
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Figura 3.11 - Espectrômetro de fluorescência de raios x utilizado nas análises 

(Arquivo pessoal,2018). 
 

3.2.2 Ensaio de difração de raios x 

 

A difração de raios x é uma técnica indicada para determinação das fases cristalinas 

presentes em diversos materiais de construção. Esta determinação é possível pois na 

maior parte dos sólidos (cristais) há uma ordenação de átomos em planos cristalinos 

distanciados em uma mesma ordem de grandeza de comprimentos de onda de raios x.  

 

Ao incidir um feixe de raios x em um cristal, há uma interação com os átomos presentes, 

causando o fenômeno de difração. A difração de raios x ocorre segundo a Lei de Bragg 

(Equação 3.5), onde é estabelecida uma relação entre o ângulo de difração e a distância 

entre seus planos de origem (característicos para cada fase cristalina). 

 

nλ = 2d sen θ Eq. 3.5 

 

Onde: 

n: número inteiro; 

 λ: comprimento de onda dos raios X incidentes; 

 d: distância interplanar; 

 θ: ângulo de difração. 
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As grandes vantagens desta técnica para a caracterização de fases, são a simplicidade, 

eficiência e rapidez do método, a obtenção de resultados confiáveis já que cada fase 

cristalina possui seu perfil de difração, a análise de materiais compostos dentre outras. Na 

caracterização de argilominerais, a utilização da técnica de difração é amplamente 

aplicada pois uma análise química apresentaria somente os elementos químicos 

constituinte dos materiais, mas não as formas como eles estão ligadas. 

 

As análises foram realizadas através de um difratômetro Bruker modelo D2 Phaser no 

Laboratório de Análises Químicas da Rede Temática de Materiais da Escola de Minas da 

Universidade Federal de Ouro Preto – Nanolab. A Figura 3.12 mostra o modelo do 

equipamento utilizado para as análises. 

 

 

Figura 3.12 - Difratômetro de raio X (Bruker, 2018). 

 

3.2.3 Ensaio determinação do pH 

 

O pH é um número que descreve o grau de acidez (H+) ou de alcalinidade (OH-) de uma 

solução, definido pela ASTM E 70 como o logaritmo negativo da atividade do íon 

hidrogênio (ASTM, 2002). Os dois íons, cátions hidrogênio (H+) e ânion hidroxila (OH) 

são formados pela ionização da água. Existem três tipos gerais de compostos iônicos: 

ácidos, bases e sais, sendo o foco deste trabalho os ácidos e bases. Soluções ácidas 

possuem maior número de íons hidrogênio dissociados, livres, que íons hidroxila e as 
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soluções básicas apresentam mais íons hidroxila que hidrogênio livre; quando o número 

de íons se iguala, as soluções são ditas neutras. 

 

Para a realização do ensaio de determinação do pH foram utilizadas as especificações da 

ABNT NBR 10005/2006. Foi realizada a solubilização de determinadas quantidades de 

LDE–RV e LDE–RP para a formação do extrato. O resíduo foi mantido em água 

deionizada isenta de CO2 por alguns minutos sobre intensa agitação até o aparecimento 

de uma única fase e uma boa homogeneização. Logo após o processo é realizada a leitura 

com o aparelho de determinação do pH devidamente calibrado conforme Figura 3.13. A 

ensaio foi realizado no Laboratório de Ferrovias e Asfalto do Departamento de 

Engenharia Civil da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

 

Figura 3.13 - Determinação do pH (Arquivo pessoal, 2018). 

 

3.2.4 Ensaio de Microscopia Eletrônica por Varredura-MEV 

 

Trata-se da técnica de caracterização micro estrutural de materiais de maior versatilidade 

na atualidade com aplicações nos mais diversos campos de pesquisa e em especial na 

pesquisa de materiais de construção civil. Nela ocorre uma interação de finos feixes de 

elétrons que focam sobre uma área ou micro volume a ser analisado gerando sinais para 

caracterização das propriedades das amostras dentre elas a composição e cristalografia.  
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A microscopia realizada nas amostras foi realizada em microscópio eletrônico de 

varredura com pressão variável de bancada com magnificação de 15x até 30.000x com 

zoom digital 2x e 4x com tensão de aceleração de 15 kV com detector BSE (backscattered 

elétrons-elétrons retro espalhados). O microscópio utilizado foi da marca Hitachi Modelo 

TM 3000 pertencente ao Laboratório de Materiais de Construção do CEFET/MG e 

mostrado na Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14 - Microscópio Eletrônico de Varredura (Arquivo pessoal, 2018). 

 

3.2.5 Ensaio de Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma-ICP OES 

 

O ensaio de ICP OES é uma técnica analítica baseada na medida da emissão de radiação 

eletromagnética das regiões visível e ultravioleta do espectro eletromagnético por átomos 

neutros ou átomos ionizados excitados. Sua utilização na engenharia busca determinar a 

concentração de metais em diferentes amostras visando identificar a concentração dos 

mesmos e se estas podem causar possíveis efeitos à saúde e ao meio ambiente.  

 

O equipamento utilizado neste trabalho foi o ICP OES modelo Optima DV 4300 (Perkin 

Elmer, EUA), que permite a observação do plasma no modo de configuração axial e 

radial, proporcionando o modo de observação mais sensível para cada elemento, 

conforme Figura 3.15. 
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Figura 3.15 - Analisador ICP OES (Arquivo pessoal, 2018). 

 

3.3 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

 

Os ensaios de caracterização mecânica dos LDEs puros e estabilizados quimicamente 

realizados são descritos a seguir. 

3.3.1 Ensaio de Índice de Suporte Califórnia-ISC 

 

O ensaio de ISC é normatizado pela ABNT NBR 9895/2016 e é dividido em três etapas: 

Na primeira etapa são compactados 5 corpos de prova em umidades crescentes definidas 

entre o ramo seco (umidades inferiores à umidade ótima) e ramo úmido (umidades 

superiores à umidade ótima) do material em 5 camadas e energia de compactação de 

acordo com a finalidade de aplicação do mesmo.  

 

A segunda etapa compreende na imersão dos corpos de prova em água providos de 

sobrecargas anelares e extensômetros durante 96 horas para a determinação do percentual 

de expansão e na terceira etapa é determinada a capacidade percentual de suporte à 

penetração de um pistão em velocidade padronizada comparativa em relação a uma brita 

graduada padrão. Na pesquisa o ensaio foi realizado para se definir o ISC dos LDEs de 

forma pura. A energia de compactação adotada foi a intermediária. A Figura 3.16 

apresenta etapas dos ensaios realizados. A ensaio foi realizado no Laboratório de 

Ferrovias e Asfalto do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Minas da 

Universidade Federal de Ouro Preto. 
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Figura 3.16 - Ensaio de Índice de Suporte Califórnia (Arquivo pessoal, 2018). 

 

3.3.2 Ensaio triaxial de cargas repetidas 

 

Os ensaios triaxial de cargas repetidas para a obtenção do MR (módulo de resiliência) dos 

solos foram realizados no Laboratório de Pavimentos da Universidade Federal de Juiz de 

Fora–UFJF. Os copos de provas dos LDEs foram moldados de acordo com a umidade 

ótima definida no ensaio físico de compactação que foi realizado anteriormente. As 

misturas estabilizadas com cimento Portland e cal hidratada foram ensaiadas após cura 

de 7 dias conforme especificação da norma ABNT NBR 12253/2012. Os procedimentos 

para a realização do Ensaio triaxial de cargas repetidas para determinação do Módulo de 

Resiliência em amostras de materiais para pavimentação, são descritos pela norma DNIT 

134/2010, Pavimentação-Solos-Determinação do Módulo de Resiliência-Método de 

ensaio. A energia de compactação definida para o ensaio foi a intermediária e o 

procedimento de compactação realizado em compactador mecânico e molde tripartido é 

realizado conforme mostra a Figura 3.17. 

 

Com a implantação do novo método de dimensionamento de pavimentos no Brasil, que 

terá o software Medina, desenvolvido pelo Instituído de Pesquisas Rodoviárias-IPR, 

como sua principal ferramenta de análise de pavimentos, este ensaio será uma das 

principais bases para aquisição de dados para definir os parâmetros de materiais aplicados 

a pavimentos. 
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Figura 3.17 - Compactação da amostra (Arquivo Pessoal, 2018). 

 

O número de golpes por camada é definido de acordo com o com o peso do cilindro em 

que é realizado o ensaio, bem como da altura de queda da haste compactadora do 

equipamento conforme mostra a Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 - Energia de compactação e seus parâmetros (Adaptado de Santos, 2009). 

Determinação do Número de Golpes por Camada 

Diâmetro 

(cm) 

Altura 

(cm) 

Volume 

(cm³) 

Energia 

(kgf.cm/cm³) 

Nº de 

camadas 

Altura 

de 

queda 

Peso 

do 

cilindro 

(kgf) 

Nº de 

golpes 

por 

camada 

(teórico) 

Nº de 

golpes 

por 

camada 

(prático) 

10 20 1570,8 

Normal 

6(kgf.cm/cm³) 
10 

30,5 2,5 12,4 12,0 

45,7 4,53 4,6 5,0 

30,5 4,53 6,8 7,0 

45,7 2,5 8,2 8,0 

Intermediária  

13(kgf.cm/cm³) 
10 

30,5 2,5 26,8 27,0 

45,7 4,53 9,9 10,0 

30,5 4,53 14,8 15,0 

45,7 2,5 17,9 18,0 

Modificada  

27,3(kgf.cm/cm³) 
10 

30,5 2,5 56,2 56,0 

45,7 4,53 20,7 21,0 

30,5 4,53 31,0 31,0 

45,7 2,5 37,5 37,0 
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A metodologia de ensaio adota para a fase de condicionamento três pares de tensões 

desvio e confinantes aplicadas por 500 vezes. A Tabela 3.4 apresenta as sequencias de 

tensões para a fase de condicionamento e tensão de confinamento. 

 

Tabela 3.4 - Tensão de confinamento (DNIT ME 134/2010). 

Tensão Confinante - σ3 

(MPa) 
Tensão Desvio - σ1 (MPa) Relação - σ1/σ3 

0,069 0,069 2 

0,069 0,207 3 

0,103 0,309 4 

 

 

Para a realização do ensaio, aplica-se tensões em pares alternando as tensões axiais com 

as confinantes. Essas tensões aplicadas estão descritas na Tabela 3.5 a seguir. 

 

Tabela 3.5 - Sequências de tensões para determinação do módulo de resiliência  

(DNIT ME 134/2010). 

Tensão Confinante - σ3 (MPa) Tensão Desvio - σ1 (MPa) Relação - σ1 / σ3 

0,021 

0,021 2 

0,041 3 

0,062 4 

0,034 

0,034 2 

0,069 3 

0,103 4 

0,051 

0,051 2 

0,103 3 

0,154 4 

0,069 

0,069 2 

0,137 3 

0,206 4 

0,103 

0,103 2 

0,206 3 

0,309 4 

0,137 

0,137 2 

0,275 3 

0,412 4 
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A Figura 3.18 apresenta o equipamento do Laboratório de Pavimentação do 

Departamento de Transportes e Geotecnia da Universidade Federal de Juiz de Fora 

durante a realização dos ensaios. 

 

 

Figura 3.18 - Equipamento para ensaio triaxial de cargas repetidas (Arquivo pessoal, 

2018). 
 

3.3.3 Ensaio de compressão simples 

 

Os ensaios de resistência à compressão simples foram realizados segundo Método de 

Ensaio da ABNT NBR 12025/2012, utilizando–se as amostras puras compactadas na 

umidade ótima determinada no ensaio de compactação e nas misturas estabilizadas com 

cal hidratada e cimento Portland após período de cura de 7 dias conforme ABNT NBR 

12253/2012 e ABNT NBR 12024/2012.  A ruptura dos corpos de prova foi realizada no 

Laboratório de Conformação Mecânica do Departamento de Metalurgia e Materiais da 

Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. A movimentação da cabeça de 

carga foi de aproximadamente 1mm/mim. A Figura 3.19 apresenta um dos ensaios de 

ruptura em andamento. 

 



 
75 

 

Figura 3.19 - Ensaio de compressão simples (Arquivo pessoal, 2018). 

 

3.4  ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

Por ser classificado como um resíduo sólido urbano, se faz necessária uma caracterização 

ambiental dos lodos de ETA para a verificação da existência de compostos químicos e ou 

biológicos que possam ser nocivos ao meio ambiente e com isto restringir a utilização do 

material em camadas de pavimentos rodoviários. Também deve ser avaliado o percentual 

de material orgânico existente uma vez que em grandes quantidades estes podem ser 

prejudiciais às características físicas e mecânicas dos pavimentos. Os ensaios de 

caracterização ambiental realizados serão descritos a seguir.  

 

3.4.1 Determinação de Coliformes totais (CT) e Escherichia Coli (E coli) 

 

Visando a determinação das qualidades sanitárias do material, são realizados ensaios de 

quantificação das bactérias do grupo coliforme que atuam como indicativos de poluição 

fecal pois estão sempre presentes no sistema digestivo humano e de outros animais de 

sangue quente sendo eliminadas pelas fezes. A presença de coliformes indica potencial 

presença de riscos patogênicos que podem ser nocivos à saúde. Uma das principais causas 
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de doenças como as diarreias dentre outras é a presença da bactéria Escherichia coli que 

é a principal representante do grupo dos coliformes fecais. Para o ensaio apresentado foi 

utilizado o método 9223B- Colilert® do Standard Methods (APHA, 2012), conforme 

Tabela 3.6. Foi utilizado o substrato da marca IDEXX, cartela Quanti-Tray/ 2000 e a 

seladora Sealer- Model 2X da mesma marca do substrato.  O método descrito é indicado 

para amostras líquidas, portanto foi necessário fazer uma adaptação do método embasado 

na norma técnica L5.406 da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb, 

2007). O ensaio foi realizado no Laboratório de Saneamento Ambiental do Departamento 

de Engenharia Civil da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

Tabela 3.6 - Métodos de determinação de variáveis biológicas (APHA,2012). 

 

3.4.2 Determinação do percentual de matéria orgânica 

 

As determinações do percentual de matéria orgânica dos lodos foram realizadas através 

do método de calcinação denominado de “Loss of Ignition” normatizado de acordo com 

a norma ABNT NBR 13600/96. Nesta metodologia de ensaio, as amostras de lodo foram 

previamente secas em estufas a 105°C e tiveram suas massas iniciais definidas. 

Posteriormente foram levadas à mufla a uma temperatura de 440°C por 5 horas e após 

resfriamento foi definida suas massas finais. A diferença da massa final subtraída da 

massa inicial é considerada o teor de matéria orgânica que deve ser definido em percentual 

conforme mostra a equação 3.6. A ensaio foi realizado no Laboratório de Ferrovias e 

Asfalto do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Minas da Universidade 

Federal de Ouro Preto. 

 

%100*
)(

)(

Mf

MfMi
LOI


  

Eq. 3.6 

Variáveis Método Faixa de detecção 

Coliformes 

totais (CT) 

Substrato cromogênico e fluorogênico 

(Colilert ®) > 1 NMP*/100 ml 

Escherichia 

coli (E. coli) 

Substrato cromogênico e fluorogênico 

(Colilert ®) > 1 NMP/100 ml 
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Onde: 

LOI = Percentual de matéria orgânica; 

Mi = Massa inicial do lodo após secagem; 

Mf = Massa final do lodo após a calcinação. 

 

3.4.3 Ensaios de lixiviação e solubilização 

 

Uma preocupação que devemos ter com relação ao emprego de resíduos se refere à 

transferência de contaminantes para o meio exterior ao qual são inseridos. Esta 

transferência pode ocorrer por meio de um solvente através da matriz sólida fazendo com 

que determinadas composições químicas sejam dissolvidas e/ou carreadas de sua 

estrutura. Uma simulação laboratorial deste fenômeno é realizada através de ensaios de 

lixiviação que avaliam, portanto, a potencialidade de liberação de poluentes. Uma 

substância ou produto também pode se dissolver em meio aquoso, também carreando e 

dissolvendo compostos químicos para o meio externo. Para esta situação, são realizadas 

simulações através de ensaios de solubilização. Os ensaios de lixiviação e de 

solubilização podem ser definidos como parâmetros de avaliação da forma em que um 

determinado elemento químico é dissolvido no ambiente ou na água. Os processos para 

realização dos ensaios e formalização dos parâmetros de classificação são definidos pelas 

normas ABNT NBR 10.004/2004, ABNT NBR 10.005/2004, ABNT NBR 10.006/2004 

e ABNT NBR 10.007/2004. Alguns conceitos necessários para a realização dos ensaios 

existentes na normatização são apresentados a seguir. 

 

 Resíduos Classe I - Perigosos: Aqueles que apresentam periculosidade, conforme 

definido no item periculosidade, ou uma das características como inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, nos termos da norma ABNT NBR 

10.004/2004. 

 Resíduos Classe II A – Não Inertes: Aqueles que não se enquadram nas 

classificações de Resíduos Classe I – Perigosos ou de Resíduos Classe II B – Inertes, nos 

termos da norma ABNT NBR 10.004:2004. Os Resíduos Classe II A - Não Inertes podem 

ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em 

água. 



 
78 

 Resíduos Classe II B – Inertes: Quaisquer resíduos que, quando amostrados de 

uma forma representativa, segundo a ABNT NBR 10.007:2004, e submetidos a um 

contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, 

conforme ABNT NBR 10.006:2004, não tiverem nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, 

excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

 

As amostras foram preparadas no Laboratório de Ferrovias e Asfalto do Departamento de 

Engenharia Civil da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto e a análise 

química realizada no Laboratório de Solos do Departamento de Solos da Universidade 

Federal de Viçosa. 
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CAPÍTULO 4  

 

 

 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos ensaios de laboratório executados ao 

longo de toda a pesquisa e realizadas as análises. 

 

4.1 ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICA: 
 

4.1.1 Densidade real dos grãos 

 

Os resultados do ensaio de determinação da densidade real dos grãos de solo são 

apresentados a seguir na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Resultados do ensaio de densidade real dos grãos. 

Material Densidade real dos grãos(g/cm3) 

LDE-RV 2,994 

LDE-RP 2,628 

 

Para efeitos de comparação de resultados, relacionando-os com publicações recentes, 

Lucena (2012) encontrou um valor de 2,400 g/cm3, valor abaixo dos encontrados no 

estudo em questão. Oliveira et al. (2004) obteve um valor de densidade real dos grãos 

para um lodo de ETA (densidade dos sólidos secos) de 2,630 g/cm3. O Valor encontrado 

na pesquisa para o LDE–RP é bem próximo ao valor apresentado por Oliveira et al. 

(2004). Uma justificativa ao valor de massa específica real dos grãos no LDE-RV pode 

ser atribuído devido à grande concentração de ferro na amostra como será apresentado na 

análise química. 

 

 

 



 
80 

4.1.2 Limites de Atterberg 

 

Os resultados obtidos para os Limites de Atterberg são apresentados na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Resultados dos ensaios de Limites de Atterberg. 

Material LL (%) LP (%) IP (%) 

LDE-RV      ND Não Plástico       ND 

LDE-RP      ND Não Plástico       ND 

 

                      Nota: ND significa não determinado 

 

O resultado dos ensaios para determinação dos limites de Atterberg para os lodos de ETA 

estudados são similares aos obtidos por Lucena (2012). Os sulfatos de alumínio e de ferro 

adicionados durante a etapa de tratamento de água podem impermeabilizar 

completamente o lodo, praticamente eliminando a sua plasticidade. 

 

4.1.3 Análise granulométrica 

 

Nas Figuras 4.1 e 4.2 estão apresentadas as curvas granulométricas dos lodos de ETA 

realizados por ensaio de granulometria conjunta conforme a norma ABNTABNT NBR 

7181/2016. Observou–se que as curvas granulométricas possuem determinada 

semelhança, certamente pelo fato do material ter basicamente origem sedimentar, apesar 

de terem mais de 50% de material retido na peneira de 75 mícrons (peneira #200) e por 

este motivo serem classificados como solos de granulação grossa.  Também houve 

formação de grumos de grande dureza no sedimento e devido a este fenômeno houve 

dificuldade no destorroamento dos materiais, bem como a ficou evidente a ineficiência 

do defloculante hexametafosfato de sódio em diluir as amostras. Esta dificuldade no 

destorroamento pode ser atribuída também devido aos óxidos de ferro e alumínio 

utilizados no processo de potabilização. As curvas granulométricas dos lodos são 

semelhantes à de areias siltosas com pedregulhos, sem a presença de frações argilosas, 

com índice de grupo igual a 0, enquadrando-se na classificação SW no SUCS e como um 

material A-2-5 ou A-2-4 na classificação TRB. 
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Figura 4.1 - Curva granulométrica LDE – RV. 

 

Figura 4.2 - Curva granulométrica LDE – RP. 

 

Os valores de D10, D30, e D60 assim como os valores do Coeficiente de Uniformidade 

(Cu) e o Coeficiente de Curvatura (Cc) dos lodos ensaiados calculados pela curva 

granulométrica estão apresentados na Tabela 4.3. Ambos materiais possuem mais de 50% 

de material retido na peneira de 75 mícrons (#200) e por este critério optou-se pela não 

realização dos ensaios de classificação de solos tropicais (Metodologia MCT). 
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Tabela 4.3 - Determinação de parâmetros granulométricos. 

Amostras D10 D30 D60 Cu Cc 

LDE - RV 0,017 0,180 0,850 50,00 2,24 

LDE - RP 0,0065 0,0270 0,210 32,30 0,53 

 

 

De acordo com o coeficiente de uniformidade (Cu) os lodos não possuem uniformidade 

de partículas, já que possuem Cu > 15. Pelo coeficiente de curvatura (Cc) o LDE–RV é 

bem graduando enquanto pois possui 1< Cc < 3 e o LDE–RP é mal graduado pois Cc < 1. 

 

4.1.4 Compactação dos lodos 

 

Os resultados de umidade ótima e de densidade máxima seca obtidos para os lodos puros 

através de ensaio de compactação com energia intermediária são apresentados na Tabela 

4.4. A Tabela 4.5 apresenta os resultados para os lodos estabilizados quimicamente com 

cimento Portland e a Tabela 4.6 para os lodos estabilizados quimicamente com cal 

hidratada.  As Figuras 4.3 e 4.4 apresentam as curvas de compactação dos lodos puros: 

 

Tabela 4.4 - Densidade seca máxima e umidade ótima - lodos puros. 

Amostras LDE - RV LDE - RP 

Umidade ótima (Wót %)       46,0         45,0 

Densidade máxima seca γseco (g/cm³)       1,220         1,163 

 

Tabela 4.5 - Densidade seca máxima e umidade ótima de lodos estabilizados com 

cimento Portland. 

 

Amostras 

          5%         7%        9%        11%       13% 

γseco 

g/cm³ 

Wót 

(%) 

γseco 

g/cm³ 

Wót 

(%) 

γseco 

g/cm³ 

Wót 

(%) 

γseco 

g/cm³ 

Wót 

(%) 

γseco 

g/cm³ 

Wót 

(%) 

LDE - RV 1,788 39 1,791 40 1,792 42 1,793 43 1,805 45 

LDE - RP 1,617 46 1,618 48 1,619 49 1,622 50 1,627 51 
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Tabela 4.6 - Densidade seca máxima e umidade ótima de lodos estabilizados com cal 

hidratada. 

 

Amostras 

          5%         7%        9%        11%       13% 

γseco 

g/cm³ 

Wót 

(%) 

γseco 

g/cm³ 

Wót 

(%) 

γseco 

g/cm³ 

Wót 

(%) 

γseco 

g/cm³ 

Wót 

(%) 

γseco 

g/cm³ 

Wót 

(%) 

LDE - RV 1,758 48 1,759 49 1,761 51 1,804 55 1,833 58 

LDE - RP 1,559 47 1,571 50 1,578 52 1,582 54 1,598 57 

 

 

 

Figura 4.3 - Curva de compactação LDE – RV. 

 

 

 

Figura 4.4 - Curva de compactação LDE – RP 
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Por tratar-se de materiais sedimentares, observa-se uma densidade máxima aparente seca 

dos lodos puros bem abaixo da de uma argila de alta plasticidade que possui geralmente 

uma densidade máxima aparente de 1,600g/cm³, para uma umidade ótima na faixa dos 

20%. Com a estabilização química através de teores de cimento Portland e cal hidratada 

o que se observa é que há um acréscimo de densidade e ambos os lodos passam a ter 

valores de densidades comuns a solos finos geralmente aplicados em pavimentos, porém 

com elevados valores de umidade ótima.  

 

4.2 ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

 

4.2.1 Ensaios de Florescência de Raios X-FRX 

 

Os ensaios realizados mostram uma diversificada composição química dos LDEs. Sua 

constituição contém metais cujo percentual existente sofre variações de acordo com o tipo 

de polímero (coagulante) empregado no processo de potabilização. Para os LDE-RV, 

LDE-RP bem como para os valores de referência apresentados, os compostos presentes 

em maior quantidade são Fe2O3, Al2O3 e SiO2. A porcentagem de cada um depende da 

quantidade e do tipo de coagulante utilizado no processo de potabilização. A Tabela 4.7 

apresenta os resultados da composição química dos lodos analisados através do ensaio de 

FRX bem como uma comparação com resultados apresentados em outras pesquisas com 

materiais similares. 

 

Observa-se que os lodos analisados possuem percentuais de Fe2O3 superiores aos lodos 

das pesquisas de referência. Certamente se deve ao fato da existência deste elemento 

químico na composição do coagulante, e também porque rios onde são realizadas as 

captações estarem situados no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, local de grande 

predominância de minério de ferro. 
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Tabela 4.7 - Resultados das análises químicas por Florescência de Raios X. 

Análise química  quantitativa por Florescência de Raios X  - FRX(%) 

Compostos 

químicos 

   Valores encontrados 

  

   Valores apresentados em pesquisas anteriores 

 

LDE-RV LDE-RP 

LUCENA 

(2012) 

DELGADO 

(2016) 

OLIVEIRA 

(2006) 

Fe2O3 71,5 35,91 23,33 23,5 12,79 

Al2O3 4,54 31,53 33,39 37,6 31,71 

SiO2 10,85 27,48 29,66 29,4 35,92 

MnO 1,35 1,55 - 0,26 0,09 

K2O 0,45 1,05 - 0,97 0,58 

TiO2 - 0,99 - 0,99 1,1 

CaO 9,97 0,51 - 0,4 0,1 

SO3 0,13 0,45 - 3,8   

BaO - 0,36 - - - 

Cr2O3 - 0,11 - 0,06 - 

ZrO2 - 0,02 - 0,04 - 

SrO 0,09 0,18 - - - 

P2O5 0,69 - - 2,24 0,35 

ZnO 0,21 - - 0,04 - 

Sc2O3 0,19 - - - - 

 

4.2.2 Ensaios de Difração de Raios X-DRX 

 

As Figuras 4.5 e 4.6 apresentam respectivamente os espectros de DRX de análise 

mineralógica dos lodos analisados, cuja interpretação foi possível com o auxílio do 

Inorganic Crystal Structure Database-ICSD, que trata-se de um banco de dados digital  

que fornece informações  sobre compostos orgânicos de estrutura cristalina, 

nomenclaturas, fórmulas moleculares, propriedades cristalográficas e condições de 

determinação destas propriedades e as bibliográficas  de onde foram extraídas as 

informações. 

 

No lodo LDE-RV foram identificados compostos minerais como calcita, hematita, 

quartzo e alumina. Tais compostos podem evidenciar também determinada atividade 

pozolânica do material, mas esta análise não é objetivo deste estudo. No lodo LDE–RP 

foram identificados compostos como hematita, quartzo, caulinita, moscovita e chabazita. 
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2Ɵ 

Figura 4.5 - Espectros de difração do LDE–RV onde: A (alumina),Q (quartzo), C 

(calcita). 
 

 

2Ɵ 

Figura 4.6 - Espectros de difração do LDE-RP onde: A (alumina),Q (quartzo), Ca 

(caulinita). 
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4.2.3 Ensaios de determinação do pH 

 

Os resultados de pH encontrados para os lodos ensaiados são apresentados na Tabela 

 4.8. 

Tabela 4.8 - Resultados dos ensaios de determinação do pH. 

 

Observa-se de acordo com os resultados obtidos, os lodos de ETA pesquisados 

apresentam um pH básico. Tal fato certamente pode ser atribuído pelo percentual de 

adição de coagulantes no processo de tratamento da água. Outros pesquisadores como 

Lucena (2012), Ozorio et al. (2014), Oliveira et al. (2004) e Reis (2006) obtiveram em 

seus estudos valores de pH para o resíduo de lodo de ETA menor que 7. 

 

4.2.4 Ensaios de Microscopia Eletrônica por Varredura-MEV 

 

As análises de MEV realizadas, embora em pequena quantidade, podem contribuir para 

o entendimento comportamento químico e físico do material bem como auxiliar na 

adoção de metodologias que possam melhorar as características dos materiais para uso 

em camada de pavimentos. As Figuras 4.7 a 4.10 apresentam a avaliação micro estrutural 

dos lodos de ETA analisados o que possibilita a identificação de algumas estruturas 

cristalinas detectadas no ensaio de Difração de Raios X através do microscópio eletrônico 

de varredura. 

Amostra Estado da amostra em 

ensaio 

Condição para sua 

medição 

pH 

LDE - RV Semissólido 

(in natura) 

Diluído em água 

destilada 

 

9,35 

LDE - RP Semissólido 

(in natura) 

Diluído em água 

destilada 

 

8,50 
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                             Figura 4.7 - Microestrutura de calcita LDE – RV. 

 

 

Figura 4.8 - Microestrutura de alumina (A), quartzo (Q) e hematita (H) LDE-RV. 

 

A 

H 

Q 
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Figura 4.9 - Microestrutura de moscovita (M), quartzo (Q) e hematita (H) LDE-RP. 

 

 

 

Figura 4.10 - Microestrutura de caulinita (C) LDE–RP. 

 

 

 

 

M 

H 

Q 
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4.3 ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

 

4.3.1 Ensaios de Índice de Suporte Califórnia-ISC 

 

A Tabela 4.9 apresenta os resultados dos ensaios de ISC realizados nas amostras de 

lodos. 

Tabela 4.9 - Resultados dos ensaios de ISC. 

Material Energia de compactação ISC (%) Expansão (%) 

LDE- RV Intermediária 36,3 0,3 

LDE- RP Intermediária 62,1 0,3 

 

O LDE-RP apresentou resultado de ISC bem acima do LDE-RV. Os materiais pesquisados, 

apesar de características granulométricas muito finas, apresentam inúmeras características 

de um material granular, daí a opção de se utilizar a energia de compactação intermediária 

para caracterizar sua utilização. A expansão de ambos está dentro das especificações de 

normas, apresentando comportamento não expansivo de material granular. Tal 

característica pode ser devido às adições de polímeros e outros materiais no processo de 

sedimentação. O Lodo LDE-RV possui características de suporte para sua utilização como 

sub-base ou reforço de subleito do pavimento. 

 

4.3.2 Ensaio triaxial de cargas repetidas 

 

Foram obtidos modelos matemáticos para o comportamento dinâmico dos materiais 

através do ensaio de módulo de resiliência. Estes modelos podem ser apresentados em 

função da tensão confinante σ3 ou tensão desvio σd chamados modelo simplificado ou 

através de ambas (modelo composto), sendo estes utilizados para caracterizar o 

comportamento dos materiais sob efeito de cargas dinâmicas e deformações nos diversos 

pontos do pavimento. A Tabela 4.10 apresenta os resultados dos ensaios triaxiais 

dinâmicos nos três modelos simples de comportamento do Módulo de Resiliência 

estudados para os lodos puros, em condições previamente definidas nos ensaios de 

compactação e a Figuras de 4.11 e 4.12 os gráficos correspondentes aos respectivos 

modelos para o LDE-RP e LDE-RV. 
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Tabela 4.10 - Resultados da regressão linear dos três modelos simples para os lodos 

puros. 
Amostras MR=k1*σ3k2 MR=k1*σdk2 MR=k1*θk2 

k1 k2 R2 k1 k2 R2 k1 k2 R2 

LDE - RV 39,3 -0,20 0,11 37,0 -0,27 0,34 49,4 -0,26 0,21 

LDE - RP 16,7 -0,34 0,13 14,3 -0,50 0,41 25,1 -0,46 0,24 

 

 

 

 Figura 4.11 – Gráfico dos modelos simples do LDE–RP puro. 

 

 

Figura 4.12 – Gráfico dos modelos simples do LDE–RV puro. 
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A regressão linear do modelo composto para os lodos puros é apresentada na Tabela 4.11 

e as Figuras 4.13 e 4.14 apresentam os gráficos do modelo para o LDE-RP e LDE-RV, 

respectivamente: 

 

Tabela 4.11 - Resultados da regressão linear do modelo composto para os lodos puros. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Gráfico do modelo composto do LDE–RP puro 

 

 

Figura 4.14 – Gráfico do modelo composto do LDE–RV puro. 

Amostras MR=k1*σ3k2*σdk3 

k1 k2 k3 R2 

LDE - RV 50,0 0,19 -0,39 0,48 

LDE - RP 28,0 0,49 -0,83 0,70 
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Analisando os valores das tabelas 4.10 e 4.11 e as Figuras de 4.9 a 4.12 percebe-se que o 

modelo em função de σd e o modelo composto apresentaram os melhores valores de R2, 

sendo o ajuste do modelo composto melhor. 

 

A Tabela 4.12 apresenta os resultados da regressão linear para os três modelos simples 

para os lodos estabilizados quimicamente com cimento Portland nos teores utilizados na 

pesquisa e a Tabela 4.13 a regressão linear do modelo composto para os lodos também 

estabilizados com cimento. 

 

Tabela 4.12 - Resultados da regressão linear dos três modelos simples estudados para os 

lodos estabilizados com cimento Portland. 
 

 

 

Tabela 4.13 - Resultados da regressão linear do modelo composto lodos estabilizados 

com cimento Portland. 
Amostras MR= k1*σ3k2*σdk3 

 k1 k2 k3 R2 

LDE  RV + 5% cimento 87,00 0,53 -0,91 0,72 

LDE  RV + 9% cimento 88,00 - 0,23 1,37 0,52 

LDE  RV + 13% cimento 175,00 0,34 −0,42 0,56 

LDE  RP + 5% cimento 24,00 0,25 -0,68 0,83 

LDE RP + 9% cimento 65,00 0,65 -1,45 0,75 

LDE RP + 13% cimento 74,00 0,36 -0,70 0,80 

Amostras MR=k1*σ3k2 MR=k1*σdk2 MR=k1*θk2 

 k1 k2 R2 k1   k2 R2 k1   k2     R2 

LDE RV + 

5% cimento 

50,3 -0,39 0,19 43,1 -0,55 0,57 79,69 -0,51 0,34 

LDE RV + 

9% cimento 

69,8 −0,14 0,11 64,8 −0,22 0,36 83,03 -0,20 0,21 

LDE RV + 

13%cimento 

135,4 -0,08 0,03 110,1 -0,19 0,28 141,17 -0,14 0,11 

LDE RP + 

5% cimento 

16,2 -0,43 0,29 17,5 -0,51 0,61 28,97 -0,52 0,45 

LDE RP + 

9% cimento 

37,22 -0,66 0,22 23,47 -1,15 0,72 79,08 -0,97 0,43 

LDE RP+ 

13% cimento 

48,4 -0,34 0,22 45,5 -0,46 0,60 74,0 -0,43 0,38 
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Novamente os modelos que apresentaram melhores valores de R2 foram os modelos em 

função de σd e composto, com melhores resultados para este último. 

 

A Tabela 4.14 apresenta os resultados da regressão linear para os três modelos simples 

para os lodos estabilizados quimicamente com cal hidratada nos teores utilizados na 

pesquisa e a Tabela 4.15 a regressão linear do modelo composto para os lodos 

estabilizados com cal. 

 

Tabela 4.14 - Resultados da regressão linear dos três modelos simples estudados para os 

lodos estabilizados com cal hidratada. 
Amostras MR=k1*σ3k2 MR=k1*σdk2 MR=k1*θk2 

 k1 k2 R2 k1 k2 R2 k1 k2 R2 

LDE RV 

+ 5% cal 

39,1 -0,54 0,26 33,40 -0,81 0,59 88,77 -0,30 0,04 

LDE RV 

+ 9% cal 

652,66 0,20 0,42 423,19 0,07 0,07 442,22 0,15 0,26 

LDE RV 

+ 13% cal 

325,4 0,04 0,02 238,0 -0,08 0,10 281,4 -0,02 0,003 

LDE RP + 

5% cal 

24,10 -0,49 0,20 27,60 -0,56 0,39 47,07 -0,57 0,30 

LDE RP + 

9% cal 

66,50 -0,44 0,46 80,20 -0,47 0,79 123,6 -0,50 0,64 

LDE RP+ 

13% cal 

274,2 0,08 0,05 198,0 -0,04 0,02 225,5 0,02 0,004 

 

 

Tabela 4.15 - Resultados da regressão linear do modelo composto lodos estabilizados 

com cal. 

 

 

 

 

           Amostras MR= k1*σ3k2*σdk3 

 k1 k2 k3 R2 

LDE  RV + 5% cal 12,00 -1,81 1,17 0,29 

LDE  RV + 9% cal 742,00 0,42 -0,21 0,60 

LDE  RV + 13% cal 401,00 0,39 -0,21 0,24 

LDE  RP + 5% cal 36,00 0,21 -0,70 0,58 

LDE RP + 9% cal 92,00 0,10 -0,54 0,89 

LDE RP + 13% cal 24,00 0,25 -0,68 0,17 
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Para a estabilização com a cal, foi observado a mesma tendência que os anteriores, com 

o modelo composto apresentando melhores valores de R2 para a maioria dos casos. 

 

Analisando-se os valores de R2
 obtidos com a utilização dos modelos tanto para os LDEs  

puros quanto para os estabilizados quimicamente com cimento Portland e cal hidratada, 

observou-se que o que mais se adequa é o modelo composto, embora o material apresente 

curva granulométrica característica de material granular e que possuem significativas 

variações entres os coeficientes de correlação de um modelo para o outro. 

 

Buscando uma melhor compreensão dos modelos analisados e considerando a dificuldade 

de se plotar gráficos tridimensionais relacionados ao modelo composto, são apresentados 

nas Figuras de 4.15 a 4.18 a representação gráfica de valores calculados pela equação do 

modelo em função de σd onde foi atribuído um par de tensões de verificação σd = 0,034 

e σd = 0,206 para plotagem gráfica. Desta forma é possível uma verificação dos valores 

de módulos calculados, bem como observar o comportamento das curvas. 

 

A Figura 4.15 apresenta os valores encontrados para o LDE-RP puro e estabilizado com 

cimento Portland e a Figura 4.16 para LDE-RV também estabilizado com cimento 

definidos pela equação do modelo em função de σd. 

 

 

 

Figura 4.15 - Valores encontrados para o LDE-RP estabilizado com cimento Portland. 
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Figura 4.16 - Valores encontrados para o LDE-RV estabilizado com cimento Portland. 

 

A Figura 4.17 apresenta os valores encontrados para o LDE-RP puro e estabilizado com 

cal hidratada e a Figura 4.18 para o LDE-RV estabilizado com cal hidratada definidos 

pela equação do modelo em função de σd. 

 

 

Figura 4.17- Valores encontrados para o LDE-RP estabilizado com cal. 
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Figura 4.18 - Valores encontrados para o LDE-RV estabilizado com cal. 

 

Para efeito de análises de dados e comparações de resultados, Costa e Motta (2006) 

encontraram valores de MR de 290 MPa e de 251 MPa para uso em base e sub-base, 

respectivamente para pares de tensões de 0,137 MPa (σ3) e 0,412 MPa (σd).  

 

De acordo com Marangon (2004) esse nível de tensões corresponde aproximadamente às 

condições que os materiais estão submetidos no topo da camada logo abaixo de um 

revestimento esbelto-topo da base-sob o eixo padrão nos pavimentos de baixo volume de 

tráfego. 

 

Ao se analisar os valores do MR pelo maior nível de tensão, os resultados são ainda 

menores pois quanto maior o nível de tensão, o MR diminui uma vez que as curvas são 

decrescentes com o aumento da tensão de desvio. No caso desta pesquisa esta situação 

somente não ocorreu para a amostra LDE-RV estabilizada com 9% de cal. 

 

A Figura 4.19 apresenta os valores médios de Módulos de Resiliência para os LDE-RP 

encontrados através dos ensaios de triaxiais cíclicos. 
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Figura 4.19- Valores de MR dos LDE-RP determinados nos ensaios triaxiais cíclicos. 

 

A Figura 4.20 apresenta os valores médios de Módulos de Resiliência para os LDE-RV 

encontrados através dos ensaios de triaxiais cíclicos. 

 

 

Figura 4.20 - Valores de MR dos LDE-RV determinados nos ensaios triaxiais cíclicos. 
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A AASHTO GUIDE (2004) indica um valor de MR para uso em bases de pavimentos de 

206 MPa com base na classificação do material e considerando a umidade ótima de 

compactação. Realizando uma análise gráfica quantitativa observou se que a maioria dos 

valores encontrados nesta pesquisa estão abaixo dos valores desta referência. 

 

No caso do LDE-RV estabilizado com 5%, 9% e 13% de cal hidratada encontraram-se 

valores superiores. Já o LDE-RP apresentou valor superior para a estabilização com 

cimento com teor de 9% e para os teores de 9% e 13% de cal hidratada. 

 

Nas especificações de serviços de pavimentação brasileiras não são indicados valores 

mínimos para MR. Da mesma forma que o novo método de dimensionamento de 

pavimentos flexíveis nacional (MEDINA) também não especifica valores mínimos para 

o MR. 

 

Lucena (2012) obteve valores de MR médios de 450 MPa adicionando LDE em 

proporções variando entre 15% e 20% e solos entre 85% e 80% realizando estabilização 

química com cal, cimento e emulsão asfáltica. Este estudo teve objetivo de avaliar o 

comportamento do lodo de sua forma pura, visando uma melhor disposição e 

reaproveitamento do resíduo. Observou–se também que o aumento de teor de 

estabilizante não indica um crescimento contínuo nos valores de módulo, mesmo após 

diversas repetições dos ensaios. Tal comportamento também foi observado nos valores 

apresentados para misturas estabilizadas com cimento Portland e cal hidratada por Lucena 

(2012). 

 

4.3.3 Ensaios de compressão simples 

 

Os resultados dos ensaios de compressão simples são apresentados na Tabela 4.16, para 

os lodos puros em umidade ótima. Na Tabela 4.17 são apresentados os resultados para os 

lodos estabilizados com cimento Portland e na Tabela 4.18 para os lodos estabilizados 

com cal hidratada. 
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Tabela 4.16 - Resultados dos ensaios de compressão simples dos lodos puros. 

Amostras Puros 

LDE – RV (MPa) 0,28 

LDE – RP(MPa) 0,57 

 

Tabela 4.17 - Resultados dos ensaios de compressão simples dos lodos estabilizados 

com cimento Portland. 

Amostras 
Teores de Cimento Portland 

5% 7% 9% 11% 13% 

LDE –RV(MPa) 0,41 0,48 0,48 0,51 0,57 

LDE –RP(MPa) 0,70 0,79 0,93 1,02 1,09 

 

Tabela 4.18 - Resultados dos ensaios de compressão simples dos lodos estabilizados 

com cal hidratada. 

Amostras 
Teores de cal hidratada 

5% 7% 9% 11% 13% 

LDE –RV(MPa) 0,19 0,26 0,32 0,44 0,64 

LDE –RP(MPa) 0,25 0,71 0,76 1,02 1,04 

 

De acordo com o DNIT (2006), misturas de cimento ao solo no teor entre 2 a 4% são 

denominadas solo melhorado com cimento e teores que variam de 6 a 10% de cimento 

em mistura solo-cimento. Seus parâmetros de resistência também variam. A especificação 

do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, DER/PR ES-P 11/2005, define os 

parâmetros mínimos de resistência à compressão simples aos 7 dias para solos 

melhorados com cimento com valores entre 1,5 MPa e 2,1 MPa para materiais base. Já 

para mistura solo-cimento, esse valor tem que ser superior a 2,1 MPa. Logo nenhum teor 

estabilizado nesta pesquisa atendeu as especificações desta norma.  

 

Foi realizada também uma análise de acordo com o que foi proposto por Baptista (1976), 

que utilizou os parâmetros do Departamento Estradas e Rodagem do Texas que preconiza 

valores mínimos para o ensaio de compressão simples dos materiais a serem usados como 

sub-base e base de rodovias, conforme apresentados na Tabela 4.19. 
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Tabela 4.19 - Valores mínimos de resistência a compressão simples (Baptista ,1976). 

 

 

 

 

Por esta análise, os lodos estabilizados com cimento Portland apresentaram resultados 

que atendem as especificações para uso em sub-base, sendo que o LDE-RP com adições 

do aglomerante acima de 5% pode ser usado como material de base. Já na estabilização 

com cal hidratada o LDE-RV atinge os valores especificados somente a partir de um 

percentual próximo a 11% de aglomerante na mistura para sub-base, enquanto o LDE-RP 

obtém grande ganho de resistência a partir da adição acima de 5% de cal hidratada. 

 

4.4 ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

4.4.1 Determinação de Coliformes totais (CT) e Escherichia coli (E. coli) 

 

Realizou-se a caracterização microbiológica do lodo pela quantificação de coliformes 

totais e termo tolerantes, sendo esse último representado pela determinação de 

Escherichia coli. A análise foi desenvolvida com o lodo in natura e após o período de 

secagem, sendo os resultados apresentados nas Tabelas 4.20 e 4.21, respectivamente. 

 

Tabela 4.20 - Resultados da análise de CT e E. coli dos lodos “in natura”. 

 

 

 

Tabela 4.21 - Resultados da análise de CT e E. coli dos lodos “desidratados”. 

Resistência Mínima à 

Compressão Simples 

(MPa) 

Sub-base Base 

0,35 0,70 

Amostras Coliformes totais E. coli 

LDE - RV 10,1 NMP/g de lodo 1,8 NMP/g de lodo 

LDE - RP 19,7 NMP/g de lodo 1,2 NMP/g de lodo 

Amostras Coliformes totais E. coli 

LDE - RV 0,075 NMP/g de lodo  0,052 NMP/g de lodo 

LDE - RP 0,324 NMP/g de lodo 0,193NMP/g de lodo 
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Segundo as normas estabelecidas pela resolução n° 375/2006 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente CONAMA (BRASIL, 2006) a concentração de coliformes fecais segura 

para uso agrícola do lodo deve ficar abaixo de 106 NMP/ g de base seca para lodos de 

classe B e 103 NMP/ g de base seca para os de classe A. Os lodos de ETA se enquadram 

na classe A, de acordo com a mesma legislação. Nesse contexto verifica-se que tanto o 

lodo in natura quanto o desidratado são seguros para tal fim, obedecendo a margem de 

segurança estabelecida pela legislação. 

 

4.4.2 Determinação do percentual de matéria orgânica 

 

A Tabela 4.22 apresenta os resultados dos percentuais de matéria orgânica encontrados 

nos lodos. 

 

Tabela 4.22 - Resultados dos percentuais de teor de matéria orgânica nos lodos. 

Amostra Matéria orgânica (%) 

LDE - RV 25,15 

LDE - RP 22,61 

 

A matéria orgânica normalmente é resultante da decomposição de vegetais podendo 

ocasionar perda de resistência nas bases e sub-bases estabilizadas granulometricamente 

com cal e cimento. Um valor de referência que pode ser adotado é o relacionado aos 

agregados miúdos para concretos e argamassas definidos pela norma ABNTABNT NBR 

7211/2009 que determina um percentual máximo de matéria orgânica no material de 10%. 

Neste caso ambas amostras apresentam percentual bem acima do valor de referência. 

 

4.4.3 Classificação ambiental dos lodos 

 

Os extratos lixiviados e solubilizados dos lodos foram submetidos ao ensaio de 

espectrometria de emissão ótica com plasma - ICP OES que determinou a concentração 

de metais existentes nas amostras. A Tabela 4.23 apresenta os resultados provenientes das 

análises de lixiviação das amostras de lodo. 
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Tabela 4.23 - Resultados da análise de lixiviados dos lodos em mg/L. 

Amostra S As Cu Fe Mg Mn 

LDE - RV 53,56 0,08 <0,1 40,35 33,20 0,62 

LDE - RP 50,97 - <0,1 28,14 5,0 39,8 

Limite de Norma1 2502 1,01 2,03 0,33 - 0,12 

 

Nota: 

1- Parâmetros e limites máximos no extrato lixiviados conforme recomendação da ABNTABNT 

NBR 10005 (2004b) e ABNTABNT NBR 10006 (2004c) e CFR (2003). 

2- Valores baseados no Ministério da Saúde (MS) - Portaria No 518 de 2004 (MS, 2004). 

3- Valores sugeridos pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) - 

Portaria n° 195 de 2005 (CETESB,2005). 

 

A Tabela 4.24 apresenta os resultados provenientes das análises de solubilização das 

amostras de lodo. 

 

Tabela 4.24 - Resultados da análise de solubilizados dos lodos em mg/L. 

 

 

Nota: 

1- Parâmetros e limites máximos no extrato solubilizado conforme recomendação da 

ABNTABNT NBR 10005 (2004b) e ABNTABNT NBR 10006 (2004c) e CFR (2003). 

2- Valores baseados no Ministério da Saúde (MS) - Portaria No 518 de 2004 (MS, 2004). 

3- Valores sugeridos pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) - 

Portaria n° 195 de 2005 (CETESB, 2005). 

 

   Amostra As Cr Cu Fe Mn Al 

LDE - RV 0,004 1,35 0,34 230,65  179,72 38,00 

LDE - RP   0,006 1,28 0,11 214,40  144,70 1130,4 

    Limite Norma1 0,011 0,051 2,03 0,33 0,12 0,22 
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As análises de lixiviação e de solubilização mostram uma considerável concentração de ferro, 

manganês e alumínio nos lodos analisados. No processo de potabilização da água são 

adicionados produtos que tem estes elementos em sua constituição, o que pode justificar a 

grande concentração destes. É necessário avaliar se ao se realizar as estabilizações químicas 

com cal hidratada e cimento Portland se há a diminuição das referidas concentrações devido 

a possíveis ligações químicas. Os lodos são classificados como Resíduos Classe II A, isto é, 

não perigosos e não inertes devido aos elevados valores principalmente de ferro total e de 

manganês. 
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CAPÍTULO 5  

 

 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi realizar uma análise laboratorial dos lodos desidratados 

oriundos do processo de potabilização de água das captações do Sistema Rio das Velhas 

e Sistema Rio Manso/Paraopeba buscando verificar a viabilidade de utilização dos 

mesmos em camadas de pavimento, já que há uma crescente geração destes materiais com 

dificuldades de disposição dos mesmos. Foram realizadas análises nos lodos puros e 

também em misturas estabilizadas quimicamente com cal hidratada e cimento Portland. 

Os resultados encontrados proporcionaram as seguintes conclusões 

1- Quanto aos valores de ISC encontrados indicam que os lodos poderão ser 

utilizados como reforço do subleito e sub-base de pavimentos, sendo que os mesmos 

possuem importante capacidade de suporte; 

2- Quanto aos valores de MR encontrados tanto para os lodos puros e alguns valores 

quanto para os estabilizados quimicamente com cimento Portland e cal hidratada foram 

bem inferiores aos valores de referência apresentados, mostrando que um estudo mais 

detalhado relativo a estabilização química dos lodos pesquisados deverá ser realizada 

buscando seu melhor aproveitamento em projetos de pavimentos; 

3- Quanto aos ensaios químicos de Difração de Raios X, Florescência de Raios X e 

de Microscopia Eletrônica por Varredura apontam a existência de elementos como a 

caulinita, calcita e moscovita, além de alumina. Estes elementos evidenciam que os LDEs 

possuem certas atividades pozolânicas podendo serem utilizados na constituição de 

aglomerantes como o cimento Portland ou geopolímeros; 

4- Quanto aos ensaios de caracterização ambiental, devido as grandes concentrações 

de ferro total, manganês e alumínio, o emprego dos LDEs em pavimentação poderia 

representar perigo ambiental caso os lodos confinados em camadas de subleito, reforço 

de subleito e sub-base tiverem contato direto com lençóis freáticos; 

5- Os elevados teores de matérias orgânicas encontrados podem inviabilizar a 

utilização dos LDEs na sua forma pura, pois a decomposição destas irá causar uma 

desintegração da estrutura compactada do pavimento e a perda das características físico- 
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mecânica das camadas constituintes. A estabilização química com cal hidratada seria uma 

alternativa para a eliminação da referida situação; 

6- As análises laboratoriais confirmam a possibilidade de aplicação dos LDEs na 

pavimentação, o que poderá gerar ainda uma nova possibilidade de disposição dos 

materiais evitando –se assim disposições em aterros e impactos ao meio ambiente. 

 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Alguns aspectos não foram contemplados nesta pesquisa, portanto, recomenda-se que 

sejam realizados estudos complementares para melhor compreensão das relações dos 

materiais na aplicação como base de pavimento rodoviário. Dentre eles destacam-se 

 

 Adição de material argiloso aos LDEs e análise de estabilização granulométrica e de 

estabilização química da mistura, observando–se um maior percentual de LDEs com 

relação à argila; 

 Estudo da influência do percentual de matéria orgânica na capacidade de suporte e 

MR de bases e sub-bases estabilizadas quimicamente; 

 Adição de material laterítico aos LDEs e análise de estabilização granulométrica da 

mistura, observando –se um maior percentual de LDEs com relação à laterita; 

 Utilização dos LDEs em misturas asfálticas, nas frações finas dos agregados; 

 Análise da atividade pozolânicas e geopoliméricas dos LDEs; 

 Acompanhar a construção das camadas de pavimentos, utilizando equipamentos de 

monitoramento para a avaliação em campo da eficiência da metodologia de 

utilização dos LDEs em camadas de pavimentos;  

 Verificação da mudança de classificação ambiental das estabilizações químicas dos 

LDEs. 
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