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Introdução: Atualmente, sabe-se que no Brasil é gerado grande número de resíduos
sólidos proveniente do setor industrial, mineração, construção civil, etc. O acúmulo
desses materiais em lugares impróprios faz com que questões ambientais, sociais e até
financeiras gerem discussões na questão da sustentabilidade ambiental. Uma solução
viável para reutilizar esse resíduo é o tijolo ecológico, que contribui para a
minimização dos impactos ambientais. Com isso, essa pesquisa visa analisar a
viabilidade da incorporação de resíduo de construção e demolição (RCD) no tijolo
ecológico, destacando seus benefícios ambientais ao reaproveitar resíduos sólidos e
com a criação de tijolos mais sustentáveis. Objetivo: Objetivo geral é confeccionar
tijolos ecológicos com adição de RCD, verificando suas propriedades físicas e
mecânicas. Especificamente, busca-se confeccionar tijolos convencionais e com adição
de RCD, além de estabelecer as caracterizações físico-mecânicas e ensaiar o RCD
quanto à densidade e granulometria. Metodologia: Para realizar a pesquisa, serão
adotadas a utilização de algumas normas técnicas. Na produção dos tijolos, as misturas
serão preparadas manualmente, utilizando solo coletado no Unileste, campus Coronel
Fabriciano e uma prensa hidráulica, confeccionando um tijolo por vez. Serão
manufaturados alguns tijolos solo cimento para o ensaio de resistência à compressão,
absorção e inchamento de água. Também serão manufaturados alguns tijolos com
adição de RCD para os mesmos ensaios. Para a análise dos dados, será realizado um
estudo comparativo gráfico da produção considerando suas características e
especificidades avaliadas. Resultados: A pesquisa se encontra em andamento, dessa
forma, os procedimentos para alcançarmos os resultados estão sendo realizados.
Entretanto, estima-se que a pesquisa possa descrever e demonstrar a viabilidade da
incorporação de RCD no tijolo ecológico, ressaltando suas propriedades de resistência
à compressão, absorção e inchamento de água com eficácia.   Conclusão: Atualmente
um tema bastante discutido na sociedade é sustentabilidade. A produção de tijolos
ecológicos contribui com esse tema ao favorecer a utilização de recursos que seriam
descartados na natureza. Dessa forma, reutilizar resíduos sólidos se mostra uma forma
eficaz de reduzir custos e contribuir com o meio ambiente.
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