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Introdução: Este trabalho corresponde a um projeto de desenvolvimento sobre a
manufatura de materiais de construção civil a partir de resíduos sólidos industriais. Os
resíduos sólidos são gerados a partir de atividades tais como: doméstica, industrial,
comercial, agrícola, etc. que tendem a ser utilizados como subprodutos. Para este
trabalho serão utilizados resíduos de lama ferruginosa oriunda da mineração para a
criação de um tijolo ecológico tendo como referência o tijolo solo-cimento. Os tijolos
serão avaliados quanto à propriedade de Absorção de Água. Este projeto tem o apoio
da FAPEMIG em parceria com o Unileste no Programa de Iniciação Cientifica.
Objetivo: O objetivo é produzir tijolos com a substituição de parte da argila tradicional
pelo resíduo de lama ferruginosa encontrada no Rio Doce - MG. Será verificada a
propriedade física de absorção de água dos tijolos produzidos.  Metodologia: Os dados
são coletados por meio de pesquisa bibliográfica em sites e artigos, a partir do qual foi
buscado o processo de fabricação de um tijolo. Esse dado contribui para o
desenvolvimento da pesquisa, informando sobre como fabricar um tijolo, quais são os
materiais utilizados, como: solo, cimento e os demais materiais utilizados para moldar
e secar o tijolo. Orientou-se também quanto ao percentual de absorção de água
encontrado nos tijolos produzidos. Resultados: Estudos preliminares indicam que a
lama ferruginosa despejada no Rio Doce é uma alternativa favorável como substituição
de parte da lama tradicional. Sendo assim, com os resultados dessa pesquisa,
pretende-se ajudar em partes, a solucionar a causa do maior desastre ambiental do
Brasil, problema espalhado ao longo do vale do Rio Doce por milhões de metros de
lama ferruginosa.  Conclusão: É importante o entendimento da manufatura de
materiais de construção civil a partir de resíduos sólidos industriais. A verificação das
propriedades de absorção de água de tijolos fornecem informações para a sua correta
aplicação na construção civil. Os tijolos com a lama ferruginosa apresentam
características favoráveis para a sua utilização.
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