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RESUMO

A globalização, processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo, promoveu o incremento 
significativo do uso do poli-tereftalato de etileno, mais comumente chamado por PET. Este material veio para revolucionar e ampliar as maneiras 
de armazenar diversos materiais orgânicos e inorgânicos. Hoje ele pode ser encontrado em grande escala devido a larga demanda de 
armazenamento de bebidas. No entanto, essa grande produção tem provocado a sua saturação em lixões e aterros sanitários, e devido o longo 
período de decomposição do PET, impactos ambientais são visíveis dentro desse contexto. Este projeto visa analisar a viabilidade técnico-
econômica da utilização do tijolo-garrafa em obra civis, comparando-o ao tijolo cerâmico. Quais seriam os ganhos gerados em uma obra feita com 
a utilização do tijolo-garrafa? A edificação seria mais eficiente se comparada à outra feita com o tijolo convencional? Como metodologia, 
primeiramente, foram feitas pesquisas bibliográficas para possibilitar a comparação da parede de vedação do tijolo garrafa com o tijolo 
convencional. Quanto à parte experimental, a partir de uma fôrma feita de madeira e de fácil montagem, as garrafas foram preenchidas com 
areia e alinhadas, sendo que estes receptáculos estarão presos uns nos outros com arame ou fio de nylon para então, serem colocadas bem ao 
centro da fôrma. Ademais, as fôrmas foram preenchidas com cimento e separada para a secagem. Depois de feito, e com os blocos já 
concretados, eles foram submetidos a testes de compressão mecânica. Assim, com os resultados obtidos, houve a comparação do tijolo garrafa 
com tijolos cerâmicos de seis furos. Foi verificado que o bloco com PET é propicio tanto tecnicamente, quanto economicamente, na construção 
de residências populares como bloco de vedação. Vale frisar, também, que, uma parede de vedação feita de tijolo garrafa possui um custo 
reduzido em comparação ao tijolo convencional, gerando um ganho de mais de 10% no preço do imóvel. Além disso, os blocos de vedação feito 
de tijolo-garrafa são superiores em resistência mecânica. De acordo com o produto da pesquisa, a resistência a compressão do tijolo garrafa 
variou de 2,29 a 6,87 MPa, sendo que um bloco cerâmico suporta 1,5 MPa. Portanto, a utilização do tijolo garrafa tem o poder de reduzir o custo 
de uma parede de vedação, além de minimizar os impactos ambientais proveniente do descarte irregular. Utilizando esse método em habitações 
populares, possibilitaria a redução do custo da obra, aumentaria a resistência da habitação, além de contribuir para a redução do déficit 
habitacional brasileiro.
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