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Introdução: A construção civil é considerada uma das mais importantes atividades para
o desenvolvimento econômico e social, todavia, é o setor responsável pela maior
geração de resíduos e consumo de matéria-prima. Buscando atenuar este cenário,
observa-se o crescente número de pesquisas sobre materiais alternativos. Dentre estes,
é possível citar o solo-cimento que corrobora com a redução na geração de resíduos e à
isenção de queima durante o processo de produção, uma vez que possui como matéria
prima apenas o solo e cimento. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo
analisar, através das propriedades físico-mecânicas, a substituição parcial e total do
solo pela lama ferruginosa, decorrente do acidente da Samarco em Mariana em 2015,
na manufatura do tijolo solo-cimento como forma de reaproveita-la e amenizar os
impactos causados. Metodologia: Tendo em mente que uma boa homogeneização
resulta em ótimo produto final, foi realizada a caracterização dos materiais utilizados
no processo de fabricação dos tijolos solo-cimento. O tijolo solo-cimento foi produzido
no laboratório de materiais de construção do Centro Universitário do Leste de Minas
Gerais (UNILESTE) com o resíduo retirado das margens do Rio Doce. Foram
moldados 120 tijolos sendo eles com substituição da lama ferruginosa em relação à
massa do solo nas seguintes frações: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. O traço escolhido foi
1:10 (relação cimento: solo) definido através de valores encontrados em pesquisa
bibliográfica. Resultados: A norma NBR 8491 (ABNT, 1984) estabelece algumas
condições para o solo-cimento. A primeira condição exige que a amostra ensaiada não
deve apresentar a média dos valores de absorção maior que 20%, nem valores
individuais superiores a 22%. Após análise, pode-se observar que todos os tijolos, com
exceção do 100% de resíduo, atenderam às especificações médias normativas
satisfazendo a condição necessária. A segunda especificação estabelece que a média
dos valores de resistência á compressão não deverá ser menor que 2,0 MPa (20
Kgf/cm²) nem os valores individuais inferiores a 1,7 MPa (17 Kgf/cm²), com idade
mínima de sete dias. Os tijolos sem resíduo não apresentaram valores individuais e de
média dentro das especificações da norma. Já os tijolos com 25% de resíduo se
mostraram promissores, uma vez que a média dos valores atendeu a exigência. Os
tijolos produzidos com 50% de resíduo não mostraram valores satisfatórios, tanto
individuais quanto sua média, não satisfazendo a condição necessária. O traço de 75%
de resíduo se enquadra dentro da norma, atendendo os valores de média conforme
exigência. Por fim, os tijolos com 100% apresentaram valores muito inferiores ao
necessário, não atendendo aos requisitos normativos. Conclusão: Em virtude de todos
os fatos mencionados, observa-se que o uso do resíduo como material alternativo é
promissor para valores de 25% de resíduo. Para os demais valores, observa-se uma
presença muito grande de partículas finas, sendo mais apropriado para uso no tijolo
cerâmico.
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