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Introdução: A iniciação científica visa desenvolver nos alunos a habilidade de
pesquisar sobre determinados assuntos tornando-o familiar com as diversas áreas do
conhecimento. É observado que vários resíduos são descartados no ambiente
incorretamente, e isso estimula pesquisas para o reaproveitamento de tais materiais,
sendo transformados em materias primas para possíveis reutilizações, dentre elas, a
fabricação de produtos para o setor da construção civil. Objetivo: O objetivo do
trabalho é estudar as propriedades físicas e mecânicas de tijolos ecológicos
confeccionados com o resíduo proveniente do processo de fabricação de aço.
Metodologia: Foi utilizada a ferramenta de pesquisa em sites e biblioteca para a
obtenção de artigos, teses e livros. Em seguida elaborou-se a revisão bibliográfica.
Sendo também estudadas as regras e as técnicas para o seu desenvolvimento, tendo
como assunto a Lama de Aciaria.  Resultados: Observou-se que devido à forma de
descarte dos resíduos o meio ambiente é muito afetado, com isso a reciclagem destes é
muito importante, podendo haver uma melhora na forma de descarte, na preservação
do meio ambiente, economicamente e acessivelmente, como a confecção de tijolos
com resíduos sólidos. Esta melhora no descarte é devido a reutilização, pela
transformação em materiais para serem usados na fabricação de tijolos. Isto contribuirá
na preservação do meio ambiente. O tijolo, objeto deste estudo é viável
economicamente devido ao simples processo de fabricação. Vale destacar que o tijolo
solo-cimento foi manufaturado com água, cimento e a Lama de Aciaria que é o
componente alternativo, tema da pesquisa.  Conclusão: Conclui-se que os resíduos
sólidos tendem a ser utilizados como subprodutos diminuindo, consequentemente, o
impacto ambiental que muitas vezes são causados por eles, e também economicamente
viável devido aos materiais utilizados e o processo simplificado de fabricação do tijolo
em questão.

Palavras-chave: Tijolo. Solo-cimento. Lama de aciaria. 

Agências de fomento: FAPEMIG

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


