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RESUMO 
 
 

Um dos mercados de maior potencial nesse século é o de produtos ecológicos, o qual está em 
expansão em função da preferência por produtos ecologicamente correto, os quais contribuem 
para minimizar a poluição ambiental. Entretanto, quando se refere a “produto ecológico”, tem-
se em mente apenas a comercialização de equipamentos e sistemas para controle de emissão 
de poluentes, tratamento de esgoto e resíduos industriais, o que atinge os setores produtivos 
em nível macro, mas não o consumidor comum, que geralmente, desconhece o que vem a ser 
um produto ecológico. Para que um produto seja considerado “ecológico”, deve-se usar como 
matérias-primas, elementos naturais renováveis ou não renováveis - mas reaproveitáveis -, e 
também, elementos sintéticos - reaproveitáveis e/ou reciclados. No processo produtivo há 
necessidade de adotar métodos não poluentes, não tóxicos, e que sejam benéficos ao meio 
ambiente e à saúde dos seres vivos. Seguindo essas medidas, obterá um produto com 
qualidade e sustentabilidade. Nesse contexto, o tema em estudo visa divulgar os tijolos 
ecológicos como meio de incentivar o uso na construção civil. Após pesquisa bibliográfica, 
verificou-se que os tijolos ecológicos são formados por três compostos: solo, areia e cimento, 
que, após, prensados e estabilizados em um “molde”, ficam com a forma e acabamento 
perfeito, semelhante aos tijolos convencionais. No que se refere aos tijolos ecológicos, 
diferenciam-se dos convencionais no processo de cura - necessário para dar resistência – pois 
ao invés de utilizar fornalha igual aos convencionais, estes passam por um processo de 
“hidrocura”, isto é, utiliza-se apenas água para obter a resistência desejada, evitando, em 
média, a derrubada de 10 árvores de médio porte, além de não haver emissão de gases 
poluentes à atmosfera, por dispensar o uso de fornos. Pelas normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas, um tijolo de solo-areia-cimento deve ter 2,0 Mega Pascal (MPa) de 
resistência. Constatou-se que os tijolos ecológicos apresentam, em média, 4,5 Mega Pascal 
(MPa), os quais, além de satisfazerem as exigências da referida norma - em termos de 
qualidade -, são três vezes mais resistente que os tijolos convencionais. Por apresentarem 
orifícios, formam-se câmaras de ar que isolam o som que vem do lado externo, impedindo 
assim, a saída do ar. Essas câmaras de ar servem, também, como isolamento térmico, as 
quais mantêm a temperatura amena no interior das casas, tanto em dias quentes como em dias 
frios, fazendo com que o ambiente permaneça sempre agradável. Outras vantagens que os 
tijolos ecológicos apresentam estão relacionadas com as instalações elétricas e hidráulicas, 
pois, as mesmas são feitas através dos orifícios existentes nos próprios tijolos, evitando a 
quebra de paredes, algo que é inevitável na construção convencional. Em função disso, a 
quantidade de entulho é reduzida. Com bases nessas características, verificou-se que o custo 
final da obra apresenta uma economia de 50% a 60% em relação à “duração e custos com 
mão-de-obra”, e, 50% em relação aos custos com alvenaria. A economia com ferragens girou 
em torno de 40% a 50%, e, em relação ao concreto, a redução chega a 70%. Com base nos 
resultados, pode-se concluir que a utilização de tijolos ecológicos é benéfica, pois, além de 
agilizar a obra, dá sensação de bem estar aos moradores, e diminui os impactos negativos ao 
meio ambiente. 


