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Introdução: Empresas de construção civil estão reaproveitando os resíduos liberados,
principalmente, pelos materiais de construção produzidos nos canteiros de obra. A
madeira apesar de ser de fonte renovável, gera grande quantidade de resíduos que,
normalmente, são queimados provocando poluição atmosférica e desperdício de
energia afetando o meio ambiente. É necessário dar um destino que não seja as áreas
de disposição final de entulho. Portanto, procurou-se desenvolver visando a utilização
do resíduo de madeira na fabricação de tijolo ecológico e por meio dessa incorporação,
diminuir os custos na produção e os impactos ambientais causados pela utilização
irracional dos resíduos florestais. Objetivo: O objetivo desse trabalho é demonstrar,
através dos testes de absorção de água e de compressão, a viabilidade de resíduos
madeireiros (serragem) na produção de tijolos ecológicos (terra, cimento, serragem e
água), feitos com prensa manual, como uma alternativa para a construção civil.
Metodologia: O solo arenoso (recolhido no campus Unileste – MG) ficou 24 horas no
processo de secagem. O solo e a serragem passaram pelo processo de peneiração
(malha #4,75mm). Os componentes de cada tijolo foram pesados e misturados,
adicionando a água até sua homogeneização. Logo, verificou-se a umidade da mistura.
A mistura foi levada à prensa manual. Metade dos tijolos feitos foram destinados ao
teste de umidade. O restante passou pelo processo de cura por sete dias, e foram
designados à realização do capeamento e ao teste de compressão. Foram feitos dois
estudos preliminares com diferentes testes de capeamento. Resultados: De acordo com
a NBR 10836, os tijolos devem apresentar a média dos valores de absorção de água
igual ou menor que 20% e valores individuais iguais ou menores que 22%. No
primeiro estudo preliminar, os tijolos convencionais e com 10% de serragem,
perderam massa. Apenas os tijolos de 15% de serragem ganharam massa, porém a
média obtida foi superior à estabelecida pela norma. 
No segundo estudo preliminar, apenas um tijolo convencional não quebrou após o teste
de absorção de água. Porém, o mesmo proporcionou o valor estabelecido pela norma.
De acordo com a NBR 10836, devem apresentar a média dos valores de resistência à
compressão igual ou maior que 2,0 MPa e valores individuais iguais ou maiores que
1,7 MPa. No primeiro estudo preliminar, apenas um tijolo convencional e dois tijolos
com 15% de serragem apresentaram valor individual apropriado ao valor estabelecido
pela norma. Sendo assim, nenhuma média obteve valores iguais ou maiores que 2,0
MPa. No segundo estudo preliminar, todos os tijolos (convencional, com 10% de
serragem e com 15% de serragem) resistiram à compressão com valores individuais
superiores as estabelecidas pela norma citada. Somente a média dos tijolos
convencionais ficou abaixo do esperado (2,0 MPa). Conclusão: Contudo, a partir dos
resultados obtidos nos estudos preliminares, a serragem utilizada como agregado em
substituição parcial a terra possibilitou a sua redução significativa na produção de
tijolos solo-cimento, comportando-se como material mais leve e mais resistente, sendo
também uma alternativa para minimizar impactos ambientais.
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