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Introdução: Tijolo ecológico é produzido de uma mistura de solo, água e cimento, que
depois são prensados e podem ser utilizados em edificações maiores, mas na forma de
vedação, sem função estrutural. A produção de tijolos ecológicos depende muito das
características de suas matérias-primas a ser utilizada, daí a extrema importância das
análises de caracterização dos solos. A lama depositada no Rio Doce é composta pelos
rejeitos de mineração e água, resultante do processo de beneficiamento de mineração,
que visa remover minerais associados sem valor econômico, para aumentar a qualidade
e a pureza do produto final. Objetivo: Este trabalho consiste na confecção de tijolos
ecológicos com a utilização da lama de rejeitos que vazou das barragens em Mariana e
se encontra concentrada no Rio Doce, a fim de avaliar sua resistência à compressão e
absorção de água segundo os documentos normativos da ABNT. Metodologia: Para a
manufatura dos tijolos foi adotada a substituição do solo natural pela lama. O teor de
cimento utilizado foi de 10% em relação ao volume total de lama. A mesma foi
coletada em vários pontos das margens do Rio Doce, próximo de Ipatinga. Produziu-se
um total de 24 tijolos ecológicos vazados sendo compactados na prensa manual com as
dimensões do molde de 9,5cm x 20cm x 5cm com dois furos de 5cm de diâmetro.
Destes, 12 tijolos para o ensaio de resistência à compressão e 12 tijolos para o ensaio
de absorção de água. Resultados: Os resultados obtidos neste estudo atenderam os
requisitos dos documentos normativos. Para os ensaios de absorção de água (AA),
obteve-se elevados valores inicial (aos sete dias) com média de 26,12%. Este valor de
AA diminuiu no intervalo de 14 e 21 dias aproximadamente em 4%, tendo uma
diferença positiva aos 28 dias em relação aos sete dias com uma redução de
aproximadamente 6%, apresentando média de 20,16%. Para os ensaios de resistência à
compressão, obteve-se baixa resistência inicial (aos sete dias) com média de 1,02 MPa,
que se elevou no decorrer dos dias, com valores satisfatórios aos 28 dias em relação
aos sete dias um aumento de 1,21 MPa nos  valores de resistência média. Estes valores
são superiores aos requisitos estabelecidos pela norma, sendo de 2,23 MPa. Por
comparação, pode-se observar que a resistência está diretamente ligada à absorção,
pois a partir do momento que ocorre a redução de absorção de água, tem-se o aumento
da resistência à compressão, ou seja, quanto menor a absorção dos tijolos, maior a
resistência. Conclusão: Foi verificado a viabilidade pelo seu baixo custo de produção,
pois necessita de equipamentos simples como, prensa manual ou hidráulica e peneira.
Os resultados obtidos foram favoráveis para indicar a utilização da lama ferruginosa
como matéria-prima alternativa para confecção dos tijolos ecológicos vazados.
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