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A construção civil é um dos setores de grande importância para o desenvolvimento do país, 

porém atualmente também pode ser considerado como um dos setores que mais causa 

impactos ambientais. O consumo desenfreado de matérias primas não renováveis e a geração 

de resíduos sólidos em grande quantidade são os principais causadores de danos ao meio 

ambiente e crescem juntamente com o desenvolvimento da indústria de construção civil do 

país. A situação exige ações imediatas, pois entre as principais causas está o desperdício de 

material ao longo da obra; destinação inapropriada para os resíduos, geralmente lixões; e o 

não reaproveitamento dos resíduos de construção civil (RCC). Os resíduos cerâmicos são os 

mais expressivos em volume e massa dentre os RCC e, segundo a resolução CONAMA 

307/2002 (Classe A), podem ser reciclados e reutilizados. O uso de resíduos cerâmicos para 

cobertura superficial de quadras de tênis já é uma realidade no Brasil, entretanto, pesquisas 

sobre a caracterização do produto, bem como adaptação dos usuários, são escassas. O 

trabalho tem como objetivo o estudo da viabilidade técnica da utilização de resíduos 

cerâmicos provenientes de telhas, como substituição ao pó de argila, comumente utilizado 

como camada superficial de quadras de saibro, por meio da avaliação da granulometria e de 

análise de campo, verificando-se o nível de adequação para a prática do esporte. A camada 

superficial de pó de argila é essencial para a prática do esporte pois possibilita que os atletas 

deslizem para chegar à bola. Sem a camada superficial que cobre toda a área da quadra, a 

mesma torna-se imprópria para a prática do esporte. Foram triturados 300 kg de resíduos de 

telhas cerâmicas provenientes de quebras ou defeitos. O material foi caracterizado por ensaios 

de distribuição granulométrica, identificação de massa específica aparente no estado solto e 

teor de umidade. O material estudado foi aplicado como uma camada superficial de 

aproximadamente 2,5 kg/m2 por toda a área de duas quadras de tênis do clube “Tênis Place 

Academia”, localizada no município de Campo Mourão – Paraná. Foram investigados o 

intervalo de tempo para a reaplicação e também o nível de satisfação dos usuários por meio 

de questionário, baseado em questões sobre a prática do esporte. Foram aplicados 30 

questionários com questões objetivas com níveis de qualificação (ótimo, bom, regular, fraco e 

insatisfatório). Os resultados dos ensaios laboratoriais indicaram que o material possui uma 

faixa granulométrica constante, o que facilita as especificações, porém, apresentou alto índice 

de material pulverulento, que é perdido durante a aplicação do resíduo na quadra. O alto 

índice de satisfação dos usuários e o período de reaplicação do produto semelhante ao 

convencional indicaram a viabilidade técnica da utilização de resíduos cerâmicos provenientes 

de telhas como camada superficial de quadras de tênis. 
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