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Introdução: A demanda de materiais no setor da construção civil contribui
consideravelmente para a degradação do ambiente, pelo consumo de bens naturais não
renováveis. O tijolo é um produto de ampla aplicação em construções, sendo assim,
pesquisar resíduos para utilização como matéria-prima alternativa na fabricação destes
tijolos é objeto de constantes pesquisas. Objetivo: O trabalho tem como objetivo
estudar a resistência à compressão de tijolos produzidos com lama ferruginosa oriunda
de processo de mineração despejada no Rio Doce – MG. Metodologia: Para se obter
tais informações reunidas em uma revisão bibliográfica foram utilizados diversos
meios, tais como a internet, em site de teses, artigos e  monografias, e em alguns casos,
livros relacionados ao assunto abordado.  Resultados: Essa pesquisa tem por base o
acontecimento no subdistrito de Bento Rodrigues, localizado em Mariana, Minas
Gerais, onde a barragem de rejeitos de mineração controlada pelo Samarco Mineração
S.A. se rompeu, deixando pra trás um rastro de destruição na fauna e flora ao longo do
Rio Doce, por onde a lama desceu até o mar. Visando atribuir a essa lama uma
aplicação alternativa para seu reaproveitamento, a construção civil tem investido em
pesquisas e projetos na confecção de produtos, como o tijolo solo-cimento, telhas entre
outros. O projeto irá verificar o comportamento das propriedades mecânicas com a
substituição de alguns componentes que são utilizados tradicionalmente e se atendem
as especificações dos documentos normativos. Nestes estudos são apresentadas
diferentes frações volumétricas adicionadas aos tijolos, desde 5% a 84% em massa.
Conclusão: Estudos indicam que a porcentagem a ser usada pode ser de até 84% do
peso total dos componentes, observando sempre os teores de água, pressão, tempo e
temperatura. Sendo assim, observa-se que é viável a fabricação de tijolos com o rejeito
da mineração.
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