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RESUMO 

A indústria siderúrgica é responsável, em partes, pela geração de resíduos sólidos 

industriais, dos quais 80% em média retornam para a cadeia de produção do aço ou 

são incorporados em outros processos (AÇO BRASIL, 2018). A partir do estudo, 

realizado anteriormente, da composição da lama de Aciaria (FILHO, et al, 2017), este 

trabalho teve como objetivo verificar a viabilidade de produção de tijolo ecológico (tijolo 

solo-cimento) a partir da adição da lama ao solo, de uma região de Barra do Piraí no 

estado do Rio de Janeiro. Assim, além de trazer benefício à natureza, não descartando 

nela a lama de Aciaria, evita-se ainda a poluição gerada pela queima na fabricação 

dos tijolos tradicionais.   

 

1. INTRODUÇÃO 

As indústrias siderúrgicas no ano de 2017 geraram 607 kg de coprodutos e resíduos 

para cada tonelada de aço produzido, neste mesmo ano foram produzidas 34,4 

milhões de toneladas de aço, ou seja, foram gerados 20,9 milhões de toneladas de 

coprodutos e resíduos (AÇO BRASIL, 2018). Através da reutilização de resíduos que 

são gerados diariamente, neste trabalho será utilizado a lama de Aciaria, com o intuito 

de diminuir o impacto que a mesma pode causar ao meio ambiente e em contrapartida 

gerar lucro para a indústria, ou ao menos evitar custos, seja por danos ambientais, 

custeio de áreas apropriadas para alocação de descarte, entre outros.  

 

2. OBJETIVOS 

Este projeto tem como objetivo utilizar a lama de Aciaria, como substituto ao agregado 

miúdo na confecção de tijolos ecológicos, evitando seu descarte no meio ambiente e 

proporcionando uma alternativa para a construção civil. Outro ponto importante será 

a diminuição do impacto ambiental que esse resíduo gera ao ser descartado na 

natureza, evitando multas e despesas ambientais.  

 

3. METODOLOGIA 

O método de pesquisa que foi adotado quanto ao procedimento foi a pesquisa 

experimental, com abordagens qualitativas e quantitativas. O material utilizado neste 

trabalho foi fornecido por empresas do setor da região do Médio Paraíba do estado 

do Rio de Janeiro. As etapas realizadas foram: coleta e compra dos materiais 



 
 

 
 

necessários a confecção do tijolo (areia, solo, cimento e lama de Aciaria); preparação 

dos materiais; confecção dos tijolos; realização dos testes; e interpretação dos 

resultados. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

A coleta das amostras foi realizada conforme a NBR 10007 (ABNT, 2004). Para a 

confecção dos tijolos foram utilizados os seguintes materiais: cimento Portland 

comum, água potável isenta de impurezas nocivas à hidratação do cimento, fornecida 

pelo Laboratório de Materiais de Construção, areia, solo e lama de Aciaria. Os 

primeiros traços foram realizados sem a adição da lama de Aciaria, para termos como 

referência o tijolo formado por cimento e solo. Os demais traços receberam 

gradativamente as concentrações de lama de Aciaria. Os materiais foram peneirados 

para diminuir o tamanho dos grãos e medidos de acordo com o volume/massa 

desejados, em seguida levados à betoneira para o processo de mistura; a água foi 

acrescentada durante esta etapa para ser formada a liga. Após esse processo, a 

mistura foi levada para a prensa hidráulica. Na primeira etapa foram confeccionados 

9 lotes de tijolos com média de 7 tijolos por lote. O resultado deste processo foram 

tijolos com faces lisas e uniformes, com 30 cm de comprimento e 15 cm de largura e 

altura até 7,5 cm. As peças foram acomodadas em local apropriado para a secagem 

(cura), por um período de 28 dias, conforme a norma NBR 10833 (ABNT, 2012a). Em 

seguida um novo traço era misturado, aumentando a princípio apenas a porcentagem 

da lama, sendo o primeiro traço sem adição de lama, que foi o lote de referência. Após 

a secagem foram realizados os testes preliminares de compressão e absorção.  

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os testes foram realizados em 3 amostras de cada lote para a medição da resistência, 

sendo aplicada uma carga axial uniforme por toda a sua seção, de acordo com a 

Norma NBR 8492 (ABNT, 2012b). Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 

1. Conforme é possível observar na Tabela 1, para o traço de 1/8, em nenhuma das 

amostras foi encontrado um valor de ruptura superior ao requerido pela Norma, e 

conforme aumentamos a porcentagem de lama, diminuiu a resistência, salvo alguns 

pontos isolados, sobre os quais serão analisados outros fatores de influência. Sendo 

assim, foi pesquisado outras formas de aumentar a resistência e foi executado novos 



 
 

 
 

ensaios. Algumas dessas alterações já foram realizadas conforme mostra a Tabela 1. 

Tabela 1 – Tensão de ruptura das amostras – 1ª fase. 

 

Na primeira alteração foi mantido a proporção de 1/8 porém foi adicionado 20% de 

areia, e foi observado que, mesmo mantendo os 10% de lama, o resultado é mais 

satisfatório do que o anterior (1/8 com 10% de lama). Outra alteração foi a mudança 

da proporção de solo versus aglomerante, agora sendo 1/6 e foi mantido a adição de 

10% de lama e foi observado o aumento da resistência. Mais uma alteração foi 

realizada, foi mantido o traço de 1/6, sendo o primeiro lote sem adição de lama e os 

demais com 5%, 10% e 15% de lama e 20% de areia. Nessas condições a tensão de 

ruptura se aproximou da requerida pela norma. 
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AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 NORMA

0% 1,2 1,4 1,1 1,7

5% 0,9 1,1 1,1 1,7

10% 0,8 0,6 0,8 1,7

15% 0,7 0,7 0,6 1,7

20% 1,1 1,2 1,1 1,7

25% 0,8 0,8 0,8 1,7

30% 1,2 1,1 1,2 1,7

35% 0,9 1,0 1,0 1,7

40% 0,7 0,8 0,9 1,7

1/8

20% AREIA
10% 1,3 0,9 1,0 1,7

1/6 10% 1,4 1,4 1,4 1,7

0% 1,9 1,9 1,9 1,7

5% 1,6 1,7 1,5 1,7

10% 1,2 1,1 0,2 1,7

15% 0,8 0,8 0,8 1,7

TENSÃO DE RUPTURA (MPa)

1/8

TRAÇO
% DE 

LAMA

1/6

20% AREIA E 

CIMENTO


