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Introdução: Como forma de diminuir a escassez dos materiais naturais utilizados no
setor de produtos cerâmicos para a construção civil, pesquisas têm sido desenvolvidas
com o intuito de reutilizar matérias primas que são “desperdiçadas” no processo de
produção de materiais de construção civil á base de cerâmica vermelha. Neste
contexto, este trabalho objetiva o estudo dos resíduos industriais de cerâmica vermelha
para a produção de tijolos cerâmicos. No procedimento, os resíduos serão moídos,
selecionados e classificados já os tijolos serão caracterizados quanto às suas
propriedades físico-mecânicas. Todos os procedimentos seguirão as descrições
normativas da ABNT. Objetivo: Estudar a adição de resíduo de cerâmica vermelha na
produção de tijolos;
Verificar na literatura informações pertinentes ao estudo, tais como, tipos,
classificações e características de resíduos industriais.
Apresentar classificações técnicas dos diferentes materiais cerâmicos;
Apresentar uma comparação financeira preliminar do uso de tijolos ecológicos x
tijolos tradicionais. Metodologia: Na elaboração deste trabalho, foram utilizados
métodos de pesquisa já com a sua aplicação difundida, buscando informações em
artigos, teses, livros, sites de instituições e empresas e normas regulamentadoras tais
como: NR25, NBR 10004/2004 e resolução n° 307/2002 CONAMA. No estudo
buscaram-se informações sobre a adição de resíduos de cerâmica vermelha na
produção de tijolos e foi realizada uma comparação entre os valores comerciais, dos
tijolos tradicionais e os tijolos ecológicos que utilizam resíduo em sua produção.
Resultados: De acordo com os dados apresentados neste trabalho, pode-se observar
que os resíduos industriais são classificados de acordo com a NBR 10004/2004 como
perigosos e não perigosos, já os resíduos da construção civil, são classificados em itens
A, B, C e D de acordo com a resolução CONAMA nº 307/2002. Observa-se também
algumas características da cerâmica vermelha, sendo definida cientificamente como
materiais técnicos e tradicionais, onde o primeiro retrata a materiais de uso tecnológico
como, por exemplo, capacitores, fibras óticas, biomateriais, dentre outros, e o último
como materiais usados na construção civil, tais como tijolos, telhas, vasos, pias,
azulejos, porcelana, etc. Também caracterizado como material cerâmico, foram
abordados alguns tipos de tijolos, em especial o tijolo ecológico, onde apresenta um
processo produtivo mais favorável ao meio ambiente, por não ter queima e ser mais
economicamente viável quando comparado ao tijolo tradicional. Um estudo feito pela
empresa Verdesáine apontou que em relação aos materiais, mão de obra e custo final o
tijolo ecológico chega a ser 20,17%, 63,50% e 45,19% respectivamente, mais barato
em relação ao método construtivo utilizando bloco cerâmico. Conclusão: Há uma
tendência, no setor de construção civil brasileiro, em buscar alternativas para a
produção de produtos à base de cerâmica para atender a demanda da construção civil,
destacando-se os resíduos industriais.Ficou evidenciado, que os tijolos ecológicos
podem ser até 45% mais econômicos do que os tijolos cerâmicos convencionais.
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