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Introdução: Os produtos que mais se destacam nas fábricas de cerâmica vermelha são
os tijolos e as telhas. Esses produtos possuem elevadas propriedades térmicas,
mecânicas, estéticas, além do custo baixo e a facilidade do fabrico, já que a matéria
prima utilizada é encontrada em abundância na natureza.
A utilização do sisal como um dos componentes do compósito a ser estudado, se dá,
por ele ter a capacidade de atrasar o surgimento de fissuras na telha, consequentemente
elevando sua tensão máxima, graças à elevada contribuição na resistência mecânica
das fibras nas propriedades físicas do material. Objetivo: Criar uma telha ecológica a
partir de uma massa que não precise ser queimada, adicionando-se um aglomerante
natural ou reciclado, para que a telha fique impermeabilizada e aplicar a fibra de sisal
para que o produto final tenha uma resistência à tração maior do que as telhas
comerciais. Metodologia: Foram coletadas seis amostras de solo em locais distintos
dentro e fora do campus de Coronel Fabriciano do Centro Universitário do Leste de
Minas Gerais. Essas amostras possuíam características totalmente diferentes, como
temperatura, textura, cheiro e cor, e foram realizados testes laboratoriais para que
caracterizar tais terras e classificá-las de acordo com suas propriedades.
Após a classificação das terras, foram selecionadas duas terras que apresentaram as
características mais apropriadas para o produto final, e assim os corpos de prova com
os ingredientes foram moldados e tiveram suas resistências testadas em laboratório.
Resultados: Até o momento, foram obtidos resultados que pudessem classificar as
terras recolhidas para que fossem afuniladas e selecionadas apenas duas delas para
comparação e testes. As terras eliminadas não apresentaram resistência à compactação
durante os testes. Conclusão: Ainda não foi possível obter conclusões em relação ao
produto em vista, pois alguns testes continuam em execução.
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