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Introdução: Quantidades significativas de resíduos são geradas no Brasil, e esses em
sua grande maioria não possuem gestão adequada, contribuindo para impactos
ambientais. Em novembro de 2015, o Brasil vivenciou o maior desastre ambiental de
sua história: o rompimento da barragem de contenção de rejeitos da mineradora
Samarco, que lançou milhões de metros cúbicos de rejeitos no meio ambiente. Uma
alternativa viável que contribui para a minimização desse impacto e é estudada desde
então, se dá pelo reaproveitamento do resíduo, incorporando-o como matéria-prima
para confecção de materiais de construção civil, como por exemplo, os tijolos
ecológicos produzidos com lama ferruginosa. Objetivo: Estudar os diferentes tipos de
resíduos sólidos industriais, em especial o resíduo de lama ferruginosa que foi
depositado no Rio Doce por meio de desastre ambiental ocorrido em Mariana – MG.
Verificar as características dos diferentes tipos de tijolos exigidos, bem como os
produzidos com resíduos. Metodologia: Foram obtidas informações à luz de normas
técnicas brasileiras, de resoluções, artigos científicos, teses, dissertações, publicações
digitais, entre outros. Estudou-se o resíduo de lama ferruginosa e sua potencial
aplicação na manufatura de materiais de construção civil. Resultados: Observa-se que
diferentes tipos de resíduos sólidos industriais têm sido estudados em vários centros de
pesquisas, com o objetivo de diminuir o impacto ao meio ambiente e de atribuir valor
agregado transformando-os em subproduto ou matéria prima alternativa. Quanto à
utilização desses resíduos sólidos na fabricação de materiais de construção civil são
encontrados resultados satisfatórios, inclusive para tijolos com rejeitos de mineração,
os quais atendem e às vezes superam as exigências estabelecidas em normas quanto a
resistências à compressão. Vale destacar que outras características são observadas no
que o tornam adequados para que sejam efetivamente aplicados em obras, sendo a
redução do desperdício e aceleração do processo de construção. Outra contribuição é
para o meio ambiente, por estes tijolos não serem submetidos à queima ao contrário
dos blocos cerâmicos que são comumente utilizados pelo setor da construção civil.
Conclusão: Em busca de uma sociedade sustentável, observa-se a importância de que
devam ser mantidos e cada vez mais explorados estudos que envolvam alternativas
diferentes para a destinação de resíduos sólidos, assim como, a possibilidade de
incorporá-los em setores como a construção civil, como a incorporação da lama
ferruginosa em tijolos.
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