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Introdução: Há uma constante busca em desenvolver um método alternativo para a
produção de tijolos ecológicos por meio da adição de resíduos. Um resíduo, obtido a
partir de rejeitos da catástrofe de Mariana (Minas Gerais) que depositou uma lama
ferruginosa no Rio Doce oferece características para compor tais tijolos. Sendo assim,
apresenta-se uma proposta para a utilização desta lama como subproduto para a
produção de tijolos ecológicos com as características similares aos tijolos tradicionais.
Esta proposta visa minimizar os impactos ambientais por meio do reaproveitamento
desta lama diminuindo a utilização de recursos naturais.  Objetivo: O objetivo deste
trabalho é estudar os tijolos e suas características, para assim, identificar a viabilidade
em se adicionar resíduo de lama ferruginosa como parte da mistura que compõe um
tijolo ecológico. Pretende-se estabelecer, como referência, o estado da arte de tijolos
produzidos com os mais diversos resíduos no Brasil. Metodologia: Os conhecimentos
adquiridos para compor este texto foram obtidos a partir de livros, artigos científicos,
teses e dissertações disponíveis em biblioteca física e virtual. Buscou-se o
entendimento dos documentos normativos que estabelecem todos os padrões
necessários para um tijolo e os resíduos industriais. Resultados: Observa-se na
literatura uma tendência em buscar informações sobre resíduos para poder estabelecer
uma aplicação para os mesmos. Quando se atribui um valor comercial aos resíduos
tornando-o um subproduto, diminui-se o impacto ambiental por evitar a retirada de
recursos da natureza. Pesquisadores apresentam a fabricação de diversos materiais de
construção civil a partir de resíduos, sendo estes: tijolos, telhas, concretos e
argamassas. Nem sempre os resultados obtidos são positivos, mas são indicativos para
novas propostas e para alavancar o conhecimento tecnológico do Brasil. Conclusão:
Por meio das pesquisas realizadas foi adquirido um conhecimento técnico-científico
sobre os materiais de construção civil,em especial os tijolos sobre os resíduos,o qual
contribuirá para criação de um tijolo ecológico feito a partir da lama.Com todo o
material adquirido, foram avaliadas possibilidades e aprendido o conhecimento sobre o
assunto.
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