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Introdução: No setor da construção civil, é incalculável o número e os tipos de
materiais que são utilizados para a execução de obras, sendo muitos destes prejudiciais
ao meio ambiente no que se refere a sua composição, produção e até mesmo sua
utilização, entre eles, os tijolos. Neste trabalho, será dada uma ênfase ao tijolo
ecológico, tipo de tijolo produzido a base de solo-cimento, onde não é utilizada a
queima em sua produção, logo, não libera o gás CO2 para a atmosfera. Objetivo: O
objetivo do trabalho é o estudo do tijolo ecológico, observando e comparando suas
propriedades aos tijolos convencionais, tendo a sua composição e produção como foco
principal neste estudo. Metodologia: Para ser observada de forma detalhada todas as
propriedades do tijolo ecológico, foram consultados diversos sites, fóruns, artigos,
dissertações e livros. Em meio a todos esses mecanismos, foram retiradas informações
consideradas fundamentais para a compreensão total deste tipo de tijolo, que pelo fato
de muitas vezes ser, de certa forma, ignorado na execução de obras. Este tijolo chega a
ser considerado \\\\\\\"desconhecido\\\\\\\" por muitos que desejam aprofundar na área
da engenharia civil, justamente por não ser ainda muito utilizado em grandes obras.
Resultados: Com todas as informações coletadas, é de se exaltar a pesquisa da PCA
(Portland Cement Association), que em 1935 registrou a primeira utilização do tijolo
ecológico, que só chegou ao Brasil em 1960. Nos estudos feitos, é clara a vantagem
ambiental e econômica do tijolo ecológico em relação a todas os outros tipos  de tijolos
disponíveis atualmente no mercado. O tijolo ecológico tem como principal vantagem o
fato de não ter a queima em seu processo de produção, fato que há de ser louvado no
meio da construção civil, que de inúmeras formas já agride o meio ambiente, tanto na
questão do desmatamento, na emissão de gases poluentes para a atmosfera terrestre,
dentre outros. Outra vantagem importantíssima do tijolo ecológico, é de que pode ser
usado resíduos industriais em sua composição, ou seja, tudo aquilo que for tido como o
lixo de uma obra, pode ser aproveitado na confecção deste tijolo, contribuindo para o
meio ecológico e econômico, pois com o uso destes resíduos, é possível a obtenção de
construções mais sustentáveis. Conclusão: As informações obtidas a respeito do tijolo
ecológico, evidenciam o fato de que ele é melhor ambientalmente e financeiramente
para quaisquer obras, e a sua divulgação de forma correta é algo que deve ser feita de
imediato, para que todos desfrutem de suas vantagens.
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