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Introdução: Em diversas cidades mineiras tem-se uma quantidade significativa de
rejeitos oriundos de atividades de mineração que são depostos em barragens com
capacidade volumétrica limitada. Recentemente uma destas barragens rompeu em
Mariana, causando um desastre ecológico nunca antes presenciado no Brasil. Esta
catástrofe se espalha ao longo do Rio Doce deixando como herança milhões de metros
cúbicos de lama ferruginosa. Uma lama que compromete a vida do rio, sua flora e
fauna. Pesquisas têm sido desenvolvidas com o objetivo de reaproveitamento dos
rejeitos da atividade de mineração para a produção de materiais usados na construção
civil, como argamassa e tijolos. Objetivo: O objetivo deste trabalho é estudar a
possibilidade de utilização da lama ferruginosa que vazou de uma barragem para o Rio
doce. Foi verificado o impacto desta lama no meio ambiente. Metodologia: Os dados
foram coletados por meio de pesquisas bibliográficas, em sites, teses, artigos, livros,
para o enriquecimento do assunto proposto. Aumentando o conhecimento sobre os
tijolos que serão feitos com os resíduos sólidos e mecânicos com lama ferruginosa do
Rio Doce. Resultados: Pode-se observar que está sendo utilizada a lama ferruginosa do
Rio Doce, após a queda da barragem de Mariana (MG) para a fabricação de tijolos.
Após essa queda da barragem muitas famílias ficaram sem casa, e houve muita lama
ferruginosa espalhada em residências nas proximidades da barragem, com isso
buscou-se nessa lama uma oportunidade econômica, o que resultou nos tijolos com a
lama ferruginosa. Estudos indicam que poderiam ser fabricados também além dos
tijolos, postes, canaletas e blocos de pavimentação. Além de uma grande oportunidade
econômica será também uma maneira de diminuir a lama encontrada nas cidades e no
Rio Doce. Conclusão: A fabricação te tijolos corresponde a uma prática que tem sido
estudada para transformar todo aquele “mar de lama” em um subproduto que poderá
ser reutilizado de alguma forma, recuperando assim o meio ambiente e atribuindo
valor econômico para ser utilizado na recuperação das moradias que foram destruídas.
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