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Introdução: A construção civil é um dos setores que mais consomem matérias-primas
naturais, assim com um dos que mais geram resíduos. Na busca de minimizar os
impactos causados por este campo, inúmeras pesquisas vêm sendo desenvolvidas
objetivando a utilização de resíduos no processo produtivo. O tijolo solo-cimento
torna-se uma alternativa viável, uma vez que seu processo produtivo é sustentável e
econômico. Devido a sua fácil modelagem, pode-se ainda incorporar outros materiais,
como resíduos provenientes de diversas áreas, como o resíduo industrial. Objetivo:
Este trabalho teve por objetivo a adição do resíduo de serralheria, o pó de ferro, ao
tijolo solo-cimento, assim como análise de suas características físicas e mecânicas.
Paralelo à este processo, analisou-se a influência do método de cura selada e exposta
do tijolo para mero conhecimento acadêmico. Metodologia: Foram produzidos 26
tijolos de traço 1:12 (cimento-solo) de acordo com a NBR 8491. A adição de resíduo
se deu em relação à massa de solo em duas frações: 10%, 30%. Também foram
confeccionados tijolos sem resíduo para análise comparativa. Após um processo de
cura úmida, realizaram-se os ensaios de absorção, altura higroscópica e resistência à
compressão em todos os tijolos confeccionados. Os tijolos de cura exposta tiveram o
mesmo processo de cura dos tijolos com resíduo, já os destinados à cura selada foram
postos em sacos vedados, sendo abertos apenas após 7 dias de moldados. Resultados:
A norma NBR 8492 estabelece os valores permitidos para ensaio de absorção de água
e compressão. Os tijolos com resíduo de 10% e 30% apresentaram uma maior absorção
de água em relação aos tijolos sem resíduos, mas ainda assim se encontraram dentro do
estabelecido que exige que a  amostra ensaiada não deve apresentar a média dos
valores maior que 20%, nem valores individuais superiores a 22%. Para o ensaio de
compressão, os tijolos sem resíduo apresentaram valores individuais e de média dentro
das especificações da norma. Já os tijolos com 10% de resíduo se mostraram pouco
promissores, uma vez que a média dos valores não atendeu a exigência. Entretanto,
dois dos valores atenderam a exigência individual. Os tijolos produzidos com 30% de
resíduo mostraram valores satisfatórios, tanto individuais quanto sua média,
satisfazendo a condição necessária. No ensaio de umidade higroscópica observou-se
pouca variação da altura de água em todos tijolos, não exercendo influência
significativa. Com relação ao processo de cura, não se obteve resultados significativos
devido ao pouco número de amostras ensaiadas. Conclusão: A adição do pó de ferro ao
solo-cimento se mostra promissora em quantidades maiores. Entretanto, são
necessários novos estudos com diferentes valores de resíduo para avaliar a fundo sua
utilização. Em relação ao método de cura, não se observou alteração significativa nos
valores obtidos, exceto o ensaio de absorção d’água.
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