VOCÊ PERGUNTA,
TERRAMAX RESPONDE

PRAZER TE CONHECER!
A TERRAMAX é feita de pessoas apaixonadas pelos tijolos ecológicos e pela construção
ecoeficiente.
Por isso, é muito bacana acompanhar o crescente interesse por esta extraordinária
técnica de construção que como nenhuma outra compreende a sustentabilidade em
cada solução.
Não dá pra contar quantos e-mails chegam para nós, de todas as partes do país,
enviados por estudantes de engenharia e de arquitetura que escolheram os tijolos
ecológicos como tema dos seus Trabalhos de Conclusão de Curso. Bem como de
consumidores e empreendedores que vislumbram nesta tecnologia as melhores
respostas às suas demandas. Assim, tivemos a ideia de disponibilizar este e-book.
Ele é para você, estudante. É também para o engenheiro ou arquiteto que quer
atualizar seus conhecimentos. É para o mestre de obras e para todos os profissionais da
construção civil antenados nas boas inovações. E claro: ele é também pra você, que
pretende construir sua casa com todas as facilidades, vantagens e benefícios que o
tijolo ecológico oferece.
Reunimos aqui as quinze perguntas que normalmente são feitas por estudantes que nos
procuram. Acreditamos que muitas respostas vão te surpreender!

Então, vamos a elas!

Saiba que é um prazer compartilhar este conteúdo com você!
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INTRODUÇÃO
Você sabia que o bloco modular, muito mais do que um simples tijolo, carrega consigo
soluções completas de um sistema construtivo eficiente, moderno, econômico, seguro e
100% sustentável ?
Sabia também que o Tijolo Ecológico, fabricado com agregados recicláveis incorporados aos
compostos de solo-cimento é considerado a alternativa mais natural e inteligente para a
construção ecoeficiente e sustentável de alvenarias, especialmente quando comparada com
os tijolos cerâmicos?
Ficou surpreso?
A inteligência do design do bloco modular solo-cimento é um dos seus maiores diferenciais,
e faz da experiência de construir uma atividade extremamente intuitiva, fácil e acessível.
Não exigindo do profissional nenhuma habilidade especial ou talento artesanal como nas
alvenarias convencionais.
Então, pense nisso:

Mais do que uma tendência, o tijolo ecológico é hoje a
melhor alternativa de inovação tecnológica e
sustentabilidade para o mercado da construção civil.
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A questão é muito simples!
Os tijolos ecológicos chegaram para ficar!
Simplicidade técnica:
Tecnologia de baixa
complexidade e fácil
assimilação;
Facilmente replicável.

Eficiência energética:
Elimina a queima no processo de
produção; Reduz drasticamente o
consumo de cimento e aço na
construção.

Design inovador incorpora Soluções de alta performance, com
ganhos de competitividade pela produtividade, segurança, desempenho
estrutural, conforto térmico e acústico, economia na eliminação de
materiais, processos, redução do tempo, do desperdício e dos resíduos.
Um sistema produtivo
100% Limpo,
100% Sustentável,
100% Inclusivo.

Um sistema construtivo
100% mais eficiente,
60% mais rápido,
100% mais seguro e
50% mais econômico.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
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1. Como é fabricado o Tijolo Ecológico?
I. Resumindo e simplificando bastante, o processo de produção pode ser
descrito basicamente como demonstrado a seguir:
Solo (terra comum) e agregados (estabilizantes de granulometria e dureza do
composto = areia, resíduos recicláveis de outras atividades industriais) são
pré-selecionados e processados;

II. O composto é usinado = triturado, peneirado, dosado, misturado,
umidificado e prensado para formar os blocos padronizados;

III. Os blocos são paletizados, hidratados e embalados para cura em
ambiente abrigado e com umidade controlada por sete dias. Em seguida é
deixado completar o processo de “cura do cimento” por mais vinte dias.
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Um processo limpo,
sem resíduos,
sem desperdício de energia,
sem emissão de gases,
sem agressões ao meio ambiente.

FORMAS REGULARES,
MEDIDAS PRECISAS,
ENCAIXES PERFEITOS

PEÇAS AUTOAJUSTÁVEIS
E AUTOTRAVANTES
Vantagens que
economizam,
simplificam e aceleram
a construção.
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2. Há impactos ambientais com a fabricação do Tijolo Ecológico?
Toda atividade humana acarreta impactos ambientais, sejam eles melhores ou
piores, maiores ou menores.
No caso da fabricação dos Tijolos Ecológicos, via de regra os impactos
são positivos por força da tecnologia empregada na produção.
Isto se deve ao fato de que a matéria prima principal utilizada na produção do
tijolo ecológico é o solo (terra), cuja única especificidade exigida são os baixos
teores de material orgânico e teores controlados de argilas.
Além disso, pela simplicidade e abundância do material utilizado, que
muitas vezes é aproveitado de sobras de movimentações de terra
(escavações e terraplanagem, por exemplo), não há um problema do ponto de
vista ambiental.
Há ainda casos em que a materia prima advem de residuos de atividades
diversas como a mineração ou a reciclagem de resíduos da própria
construção civil. Nestes casos o impacto é muito positivo, transformando
passivos ambientais em ativos socioeconomicos no processo.
A baixa demanda de energia no processo de produção significa também
outra importantíssima vantagem ambiental, especialmente quando
comparado com o processo da produção dos tijolos cerâmicos convencionais.
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O modelo de produção utilizado pela TERRAMAX é especialmente
positivo do ponto de vista ambiental!

O composto dos Tijolos
Ecológicos TERRAMAX
recebe parcelas de
agregados oriundos de
passivos ambientais de
outras atividades, como
mineração, demolição,
metalurgia, siderurgia,
descartes de resíduos
sólidos variados.
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Sustentabilidade não é questão de opção, é sobrevivência.

É por isto que a
TERRAMAX Tijolos
Ecológicos transforma
passivos ambientais em
ativos econômicos, numa
cadeia produtiva virtuosa
e onde valores são
gerados e distribuidos
integrando a logística
reversa.
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3. Há impactos ambientais na fabricação do tijolo cerâmico
tradicional?
Na produção dos
tijolos cerâmicos
tradicionais, a
extração da argila,
que é um recurso
natural,
normalmente
acontece de forma
predatória em áreas
de ecossistemas
muito sensíveis,
como as várzeas e as
margens de rios.

O resultado, ao final da extração, são áreas totalmente devastadas e
abandonadas.
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3. Há impactos ambientais na fabricação do tijolo cerâmico
tradicional?
Além de demandar altas quantidades de argila na produção dos tijolos
cerâmicos, a cura/endurecimento do material é realizada através de queima em
fornos a carvão vegetal.

Um processo
dispendioso, que
consome de 7 a 12
árvores de médio porte
para cada mil tijolos
cerâmicos produzidos.
Técnica de queima é altamente
poluente, liberando grandes
volumes de gases nocivos na
atmosfera, além de produzir o
alcatrão que contamina o solo e os
cursos d’água. A atividade, por
regra, submete às pessoas à
condições insalubres de trabalho.
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4. Qual o traço de terra e cimento usado na composição dos
Tijolos Ecológicos?
Os blocos modulares de
solo-cimento são
elaborados a partir de
traços variados de terra
(solo) e cimento, em
proporções que
dependem de alguns
fatores básicos, como:

Os Tijolos Ecológicos TERRAMAX
são elaborados a partir de rejeitos de
mineração de cascalho (particulado fino
com granulometria amorfa, composto
preponderantemente de materiais duros
como silte arenoso), agregados de
regulação (contribuintes de dureza e
resistência do bloco) e cimentos de alta
resistência de cura lenta ou média.

 Composição e granulometria dos elementos
presentes no solo;
 Tipos de processamento e prensagem
aplicados (diferenciações de equipamentos de
usinagem e compactação);
 Tipo de aglutinante (cimento) utilizado;
 Processo de hidratação/saturação e cura
aplicado (aspersão ou imersão, envelopamento
e ou abrigo em estufa de cura hidráulica).

Esses materiais são dosados,
processados, prensados e
curados dentro de padrões
rigorosos de qualidade
e desempenho, de forma
a garantir resistência nominal
com média superior a 4 MPa,
comprovada em testes
laboratoriais.
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5. Os Tijolos Ecológicos se adequam às normas da ABNT?
A produção, especificação, padronização e determinação da
resistência são regulados pelas Normas ABNT:
 NBR 8491 – Tijolo Maciço de Solo-Cimento – Especificação;
 NBR 8492 – Tijolo Maciço de Solo-Cimento – Determinação da Resistência à
Compressão e da Absorção d’água – Método de Ensaio;
 NBR 10832 – Fabricação de Tijolo Maciço de Solo-Cimento com a Utilização
de Prensa Manual – Procedimento;
 NBR 10833 – Fabricação de Tijolo Maciço e Bloco Vazado de Solo-Cimento
com a Utilização de Prensa Hidráulica – Procedimento;
 NBR 10834 – Bloco Vazado de Solo-Cimento sem Função Estrutural –
Especificação;
 NBR 10835 – Bloco Vazado de Solo-Cimento sem Função Estrutural – Formas
e Dimensões – Padronização;

 NBR 10836 – Bloco Vazado de Solo-Cimento sem Função Estrutural –
Determinação de Resistência à Compressão e da Absorção d’água – Método de
Ensaio.
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A TERRAMAX
não apenas
respeita as
normas
referenciadas,
como vai além
disso: nossos
produtos
imprimem
parâmetros de
qualidade que
superam todas
as margens de
tolerância e de
aceitação
estabelecidas
pela ABNT.

 Os Tijolos Ecológicos TERRAMAX são produzidos com
compactação mecânica automática em alta pressão (>8ton).
 É especificado que tijolos utilizados para a construção civil
devem ter resistência mínima à compressão de 2 MPa. Os
Tijolos Ecológicos TERRAMAX tem coeficiente de resistência
superior a 4 MPa.
É

especificado que tijolos de solo-cimento
devem ter absorção máxima de água de 20%.
Os produtos TERRAMAX apresentam absorção
máxima de água de 14,5%.
 Os Tijolos Ecológicos TERRAMAX também
respondem positivamente aos altos padrões de
regularidade de forma, tamanho e aparência,
comprovando sua qualidade e segurança.
Todos os padrões TERRAMAX são testados e comprovados
através de ensaios laboratoriais por amostragem a que nossos
produtos
são
submetidos,
periodicamente,
em
testes
elaborados e executados por laboratórios certificados por
órgãos competentes e faculdades renomadas.
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6. Existe alguma legislação que apoie a fabricação dos Tijolos
Ecológicos?
Desde os anos 2.000, a inovação passou a ser tratada como uma prioridade pelos
governos, tendo ganho diversas regulamentações e iniciativas como a própria Lei
de Inovação e Lei do Bem. Entretanto, ainda não há uma lei exclusiva para tratar
das políticas públicas de incentivo à fabricação ou ao mercado dos Tijolos
Ecológicos.
De modo geral, as leis ambientais tendem a favorecer mercados e produtos que
tratam de forma honesta a sustentabilidade em seus processos produtivos e de
aplicações. Contudo, ainda carecemos de estruturas eficazes de fiscalização e
garantia do cumprimento das regulações existentes, bem como de avanços
legislativos que compensem os esforços e investimentos exigidos de
empreendimentos com foco e vocação em atividades inovadoras e sustentáveis.
A desoneração fiscal e
o fácil acesso ao crédito em linhas
especiais para incentivo aos
investimentos sustentáveis e
inovadores poderiam também
fortalecer o setor e refletir em ganho
para a sociedade como um todo.

Políticas públicas de incentivo ao emprego
de tecnologias inovadoras e sustentáveis,
aplicadas em obras e projetos de interesse
público, poderiam alçar tais iniciativas às
escalas de maior competitividade,
assegurando o acesso de maior parte da
população às soluções sustentáveis para as
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suas demandas cotidianas.

7. Quais as vantagens e benefícios diretos da utilização do Tijolo
Ecológico na obra?
 Ganhos na qualidade da obra e na segurança da construção;
 Significativa economia financeira;
 Redução do tempo de obra com a aceleração da construção;

SÃO MUITAS
VANTAGENS
E GRANDES
BENEFÍCIOS!

 Evita drasticamente o desperdício de materiais e o retrabalho,
desonerando a mão de obra;

CONFIRA:

 Elimina a necessidade de intervenções de efeitos cosméticos para
um acabamento perfeito (elimina o reboco, o chapisco para
revestimento e nivelação de paredes);

 Elimina a necessidade de se contratar mão de obra mais cara ou de
maior qualificação profissional;

 Elimina a necessidade de aplicação de argamassa de assentamento
entre as peças;
 O design moderno, com forma e padrões regulares, produz um
excelente efeito estético decorativo;
 Os encaixes e a modulação permitem a construção de estruturas
especiais com muitíssima facilidade e praticidade (colunas, nichos,
angulações, etc.);
Sustentabilidade e redução do impacto ambiental da construção.
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8. Que tipos de economia uma obra com Tijolos TERRAMAX pode
ter?
$ Economia de 100% em cimento
e argamassas de revestimento;

$ Economia de 100% para armação

$ Economia de até 80% em madeira
para armação de viga;

$ Economia superior a 15% em
tijolos, graças à maior resistência
mecânica
dos
Tijolos
Ecológicos
TERRAMAX, que geram o mínimo
desperdício por quebra;

$ Economia de 50% do concreto para
sustentação estrutural;
$ Economia de 60% com ferragens;

$

$
$

$
$

$
$

de colunas e vergas;

$ Até 60% de economia com serviços
de pedreiros: o sistema construtivo
reduz o tempo de trabalho e dispensa
mão de obra altamente especializada;

$ Aumento da produtividade e da

velocidade da obra em até dez vezes:
economia na locação de ferramentas e
equipamentos;

$ Formato de meio tijolo dispensa
recorte de peças na obra, garantindo o
aproveitamento de 100% do produto. 20

9. Qual o percentual de economia na obra em relação ao tijolo
convencional?
Quando comparado com outros materiais comuns, como blocos de
cimento ou tijolos cerâmicos, uma construção executada com os Tijolos
Ecológicos TERRAMAX garante uma economia média de 30% do total da
obra.
POR EXEMPLO:
Se a construção de uma casa de padrão médio for feita com tijolos
cerâmicos de oito furos e custar R$ 120.000,00, a mesma casa, com o
mesmo padrão, custará cerca de R$ 84.000,00 se for realizada com os
Tijolos Ecológicos TERRAMAX.

$
$

$$$

$

$

$
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10. Todas as paredes precisam ser impermeabilizadas?

As normas ABNT determinam que
tijolos ecológicos podem ter
resistência mínima de 2 MPa e
absorção máxima de água de
20%.

É importante ressaltar
que todo bloco e todo
tijolo absorve água.
Portanto, qualquer parede de
alvenaria, construída com
qualquer tipo de tijolo, é
permeável e se exposta às
intempéries e à incidência de
umidade poderá apresentar
“infiltrações”.

Os tijolos TERRAMAX apresentam
resistência à compressão acima de 4
MPa e índice de absorção de água de
apenas 14,5%. Ou seja: eles se
comportam bem melhor do que os
índices desejáveis.

Portanto, Tijolos Ecológicos que ficarão
expostos em paredes externas devem ser
rejuntados e impermeabilizados com
resina ou outros materiais apropriados
para a hidro repelência e a
impermeabilização.
Em áreas molhadas (banheiros,
lavanderias e cozinhas, por exemplo),
cerâmica e/ou ladrilhos podem ser
aplicadas diretamente sobre os tijolos,
utilizando argamassas impermeáveis.
22

11. Há um limite de número de andares que podem ser
construídos utilizando o Tijolo de solo-cimento?

“

É fundamental realizar um projeto de cálculo estrutural
para dimensionar as fundações e as superestruturas de
cada edificação, encontrando, com isso, as melhores
soluções no que tange aos materiais e técnicas
construtivas a serem empregadas.

Cada desafio arquitetônico exige uma solução de
engenharia. Portanto, existem inúmeras variáveis a se
considerar antes de se adotar uma ou outra solução para
uma construção.
Alvenarias
estruturais
autoportantes,
como é o caso dos Tijolos Ecológicos, são
comumente usadas em edificações de até
três pavimentos.
Para outras situações devemos considerar
a eficiência de estruturas de concreto
armado e também as estruturas de aço,
observando as exigências estruturais de
cada prédio com suas concentrações de
cargas e esforços, a resistência do terreno
e a incidência de forças como o vento e
outras variáveis.
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12. Os Tijolos Ecológicos têm alguma contra-indicação?

Não há qualquer contra-indicação
na utilização dos Tijolos Ecológicos.
Porém, por se tratarem de blocos
estruturais modulares para estruturas
autoportantes, a melhor performance
do produto e de suas técnicas
construtivas carecem de planejamento.

Por esse motivo, não se deve indicar a
realização de uma obra com blocos
modulares de solo-cimento sem que
seja feita a modulação do projeto e o
devido
planejamento
da
obra,
considerando
as
características
específicas do material.
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13. A mão de obra precisa ser especializada?
A TERRAMAX já capacitou
centenas de pessoas nos últimos
anos, através da OFICINA
TERRAMAX DE CONSTRUÇÃO
ECOEFICIENTE COM TIJOLOS
ECOLÓGICOS, curso realizado
regularmente em reconhecidas
instituições de ensino de todo o
Brasil.

Graças
às
soluções
de
design incorporadas no tijolo
e suas eficientes técnicas de
aplicação, não é necessária
uma mão de obra altamente
especializada para que se
realize uma obra com alto
grau de qualidade.
Informações e inscrições para os nossos cursos?
Acesse:
http://www.terramaxtijolos.com.br/midia/category/curs
os-oficinas-terramax/

Uma pessoa com o mínimo
de instrução é capaz de
executar todas as etapas da
construção sem dificuldades. 25

14. ESTAMOS PRONTOS PARA ESTA TECNOLOGIA?
I.

Embora o Tijolo Ecológico apresente inovações muito
positivas, a mudança de mentalidade do mercado
consumidor acontece gradativamente. De modo geral,
em nichos mais conservadores as tecnologias
inovadoras encontram maiores barreiras de entrada.
Entretanto as pressões por produtividade e eficiência
tendem a suplantar preconceitos e evidenciarem os
valores da competitividade e da sustentabilidade.

II.

Na medida em que as bases de produção se expandem
ganham escala e reduzem custos, aumenta-se a
competitividade e a força de posicionamento do
produto no mercado.
III. Outro ponto a se observar é a tomada de consciência
do consumidor que está se informando e formando
massa crítica e por consequência exigindo soluções
mais inteligentes para as suas demandas.

Com suas características únicas de design e de sustentabilidade, o Tijolo
Ecológico é um produto extremamente viável, cuja barreira mais importante a
se transpor é a cultural.
A TERRAMAX faz a sua parte para divulgar e propiciar a experiência prática
com o produto através da OFICINA TERRAMAX DE CONSTRUÇÃO
ECOEFICIENTE COM TIJOLOS ECOLÓGICOS, curso realizado regularmente em
reconhecidas instituições de ensino, em todo o Brasil.
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15. A tendência é os Tijolos Ecológicos substituirem os tijolos
cerâmicos tradicionais?
Nos últimos anos temos visto um grande número de tecnologias ficarem
ultrapassadas e serem gradativamente substituídas por produtos
inovadores e sustentáveis.

A LÂMPADA LED, POR EXEMPLO, SUBSTITUIU A INCANDESCENTE COM
GRANDES VANTAGENS.

Os Tijolos Ecológicos
substituem os cerâmicos
com muito mais eficiência,
sem o ônus ambiental e
ainda com o bônus de
poder converter passivos
ambientais em ativos
econômicos.

O valor social se revela na
empregabilidade, a técnica
construtiva dos Tijolos
Ecológicos facilita a inclusão de
novos profissionais no mercado
de trabalho, criando
oportunidades de geração de
renda para cidadãos com perfil
de baixa empregabilidade.

E mais: graças à sua
técnica construtiva
moderna e eficiente,
reduz drasticamente
o desperdício de
recursos e a geração
de resíduos.

POR TUDO ISSO, OBSERVAMOS O CRESCIMENTO EXPONENCIAL DA
INDÚSTRIA DO TIJOLO ECOLÓGICO EM SUBSTITUIÇÃO AO USO DO TIJOLO
CERÂMICO.
27

E AGORA?
QUE TAL COMPARAR
AS PAREDES?
OLHE, COMPARE, PENSE
BEM E TIRE SUAS
PRÓPRIAS
CONCLUSÕES!
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SOBRE A TERRAMAX TIJOLOS ECOLÓGICOS
Com a sua nova marca lançada na
CASACOR MG 2013, a TERRAMAX Tijolos
Ecológicos é o resultado de 18 anos de
pesquisas sobre a tecnologia e o mercado
de soluções sustentáveis para a construção
civil.

A TERRAMAX atende clientes em todo o Brasil e oferece de maneira integrada as
melhores e mais completas soluções a construção sustentável e ecoeficiente.
Além do fornecimento de Tijolos Ecológicos, elaboramos projetos arquitetônicos e
complementares, executamos obras com a mais alta qualidade e a melhor relação
entre custos e benefícios.
Planejamos e executamos projetos 100% customizados de edificações
residenciais e empresariais ecoeficientes, com o mais alto grau de excelência.
Entre nossos serviços, destacamos também a assessoria técnica para a
elaboração de projetos, acompanhamento de obras, treinamento e capacitação
de mão de obra para a construção com Tijolos Ecológicos.
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Módulos e dimensões dos Tijolos Ecológicos TERRAMAX

TIJOLO 2 FUROS

= 25 x 7 x 25 cm

MEIO TIJOLO

= 12.5 x 7 x 25 cm

CANALETA

= 25 x 7 x 25 cm
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• A ANITECO
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE TIJOLO ECOLÓGICO, pessoa
jurídica de direito privado, CNPJ de nº 26.624.165/0001-28, CONSTITUIDA
COMO ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA SEM FINS LUCRATIVOS, sediada na
rua Cristiano Moreira Sales, nº 150, sala 508, Bairro Estoril, Belo
Horizonte/MG, 30494-360.
A ANITECO tem o propósito de promover o debate e propagar as
melhores práticas envolvidas na cadeia produtiva da indústria do Tijolo
Ecológico. Sua missão é articular os meios e recursos que impulsionem o
desenvolvimento do setor junto às instancias governamentais e frente ao
mercado, postulando pleitos de interesse do setor e do consumidor que
busca inovação, qualidade e sustentabilidade.
O objetivo da ANITECO é o de facilitar a interação entre as diversas
empresas e profissionais que atuam na Indústria do Tijolo Ecológico em
todo o Brasil.

www.aniteco.com – Acesse e acompanhe os trabalhos, realizações.

PARA SABER MAIS E
FICAR EM DIA COM O
QUE HÁ DE MAIS
INTELIGENTE PARA A
CONSTRUÇÃO
ECOEFICIENTE, ENTRE
EM CONTATO COM A
GENTE!

www.terramaxtijolos.com.br
contato@terramaxtijolos.com.br
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