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Resumo: Este trabalho buscou avaliar os beneficio econômico e ambientais foi analisado a fabricação do tijolo ecológico com resíduos 
sólidos, realizando alguns ensaios, conforme as normas da ABNT, e foram submetidos a analises das características do solo utilizado 
bem como a resistência a compressão e absorção da água. As contribuições da pesquisa permitem integrar resíduos sólidos e baixo 
custo e a necessidade das soluções viáveis para minimizar o impacto ambiental aproveitamento dos recursos naturais. O custo de sua 
obra vai ficar entre 40 a 50% mais barato se você utilizar o tijolo ecológico, você não deve considerar somente o custo do tijolo em uma 
obra, tem que considerar o custo da estrutura e do acabamento. Uma parede de bloco ou de tijolo cerâmico vai precisar de chapisco, 
reboco, emboço, selador e pintura, além de considerar o custo destes materiais você não pode esquecer a mão de obra que 
corresponde em média de 50% do valor da obra. Logo abordaremos uma pesquisa mostrando total capacidade e qualidade de se 
construir com o tijolo ecológico em relação ao tijolo convencional, e todas suas características em relação à coleta de matéria prima, 
reutilização e economia que é algo abordado em todas as áreas da indústria. 
 
Palavras-Chave: Tijolo ecológico, sustentabilidade; economia na construção civil. 
 

Abstract 

Introduction: This study aimed to evaluate the economic and environmental benefit was considered the fabrication of ecological brick 
with solid waste, performing some tests, according to the ABNT, and were subjected to analysis of the soil used and the resistance to 
compression and water absorption. The contributions of research allow to integrate solid waste and low cost and the need for viable 
solutions to minimize the environmental impact of use of natural resources. The cost of his work will be between 40 to 50% cheaper if 
you use the eco-brick, you should not only consider the cost of brick in a work, you have to consider the cost of the structure and finish. 
A block or ceramic brick wall will need roughcast, plaster, plaster, sealing and painting, in addition to considering the cost of these 
materials you can not forget the manpower which corresponds on average 50% of the value of the work. Logo discuss research 
showing full capacity and quality build with ecological brick compared to conventional brick, and all its characteristics in relation to the 
collection of raw materials, reuse and economy is something addressed in all areas of industry. 
 
Keywords: ecological brick, sustainability; economy in construction. 

 

Introdução 

O tijolo ecológico é uma alternativa para 
suprir uma carência habitacional devido ao baixo 
custo da construção, uma vez que busca valorizar 
os materiais naturais. Além das facilidades na linha 
de produção é um produto de encaixe que 
dispensa grandes pilares para sustentação 
estruturais o que garante mais agilidade ao longo 
da construção, para isso, é importante apresentar 
suas propriedades e características, realizar testes 
de resistência à compressão com base na NBR 
8491/1984, ensaios de absorção, para enfim 
comparar o tijolo de solo-cimento com o tijolo 
convencional e sua aceitação no mercado a serem 
encarados por pesquisadores, engenheiros, 

arquitetos e a própria sociedade (PAIVA, 2011). 

Pode se acrescentar a economia energética 
como fator de vantagens ambiental da produção 
limpa do tijolo ecológico, outro fator que merece 
destaque e que os tijolos ecológicos podem ser 
fabricados e armazenados no canteiro de obra. 
Este produto gera um excelente custo beneficio, 
pois alem de alcançar melhor preço de mercado o 
sistema construtivo do tijolo ecológico traz 20% ate 
40% de economia em relação ao sistema 

convencional. A definição mais aceita para o 
desenvolvimento sustentável capaz de suprir as 
necessidades da geração atual, sem comprometer 
a capacidade de atentar as necessidades das 
futuras gerações. São discutidas por comissões 
sobre meio ambiente para discutir e propor meios 
de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento 
econômico e a conservação ambiental, para ser 
alçando depende de planejamento e do 
reconhecimento de que os recursos naturais são 
finito isso representou um novo conceito de 
desenvolvimento econômico (RUSTON, 2015). 

Tijolo ecológico corresponde a uma 
inovação na área de matérias de construções 
sendo estes matérias capazes de provocar uma 
revolução nas estruturas de alvenaria. Essas 
peças visam à sustentabilidade e a preocupação 
com preservação do meio ambiente um dos 
grandes atrativo do tijolo ecológico são os seus 
baixos índices de poluição, pois não utilizam argila 
pura, que é extraída do fundo de várias encostas 
de rios, impacto a vegetação ao seu redor. Hoje a 
indústria da construção civil é o maior setor 
consumidor de recursos naturais, em um metro 
quadrado de construção são gastos em torno de 
trezentos quilogramas de materiais. Como se já 



  
 

não fosse impacto suficiente todo o sobre 
carregamento dos recursos naturais que a 
Construção Civil causa com a sua extração, é 
ainda responsável pela maior geração de resíduos 
de toda a sociedade. O volume de entulhos de 
construção e demolição gerada pela Construção 
civil é até duas vezes maiores que o volume de 

lixo sólido urbano (PAIVA, 2011). 

Em decorrência desses fatores, já se fala 
em desenvolvimento sustentável e na 
responsabilidade socioambiental na Construção 
Civil. Segundo pesquisa internacional realizada 
pela Civil Engineering Research Foundation 
(CERF), entidade ligada ao American Society of 
Civil Engineers (ASCE) dos Estados Unidos, 
revela-se que a questão ambiental é uma das 
maiores preocupações dos líderes do setor. Há 
uma presente necessidade de se implementar 
novos métodos mais sustentáveis no âmbito da 
Construção Civil, para que a mesma possa 
diminuir todo esse impacto no meio ambiente 
causado por ela.Tendo em vista essa necessidade 
urgente de novos métodos construtivos que 
causem menos impacto ao meio ambiente, o tijolo 
ecológico, que é feito de solo, água e cimento 
poderia uma opção para suprir essas 
necessidades, uma vez que possui fácil processo 
de fabricação, favorecendo a redução de custos e 
prazo de construção (CEPED, 1999). 

Como qualquer componente utilizado na 
construção civil, o tijolo ecológico deve 
proporcionar segurança e praticidade para a obra, 
visando sempre atender as demandas exigidas ao 
mesmo. Por isso, antes de ser utilizar tal produto, 
deve-se atentar para o atendimento aos requisitos 
prescrito nos ensaios de resistência e a absorção 
a água obedecendo-se as prescrições as normas 
da ABNT NBR-8492 (ABNT-1982) denominado 
tijolo solo-cimento: determinação da resistência a 
compressão e de absorção a água método de 
ensaios e da norma NBR(8491) (ABNT,1984) tijolo 
maciço de solo-cimento: especificação através tais 
ensaios, pode se inferir que o tijolo ecológico e 
mais resistente que alvenaria convencional (cuja a 
resistência de 20 kgf/cm2) já resultado de 
absorção e 15,38% menor que proporcionam 
qualidade, solidez, beleza, e acima de tudo 
economia no custo total da obra. Na construção 
são eliminadas algumas operações do sistema 
tradicional e o tempo de mão de obra é menor 
(RUSTON, 2015). 

Levando-se em considerações que a 
construção civil tem gerado uma grande 
quantidade de resíduos sólidos em seu processo 
produtivo, a busca de novas soluções construtivas, 
o emprego viável de novas ferramentas, a 
reciclagem de resíduos, o déficit habitacional, o 
desenvolvimento sustentável e a eliminação do 
desperdício no canteiro de obra por meio de 
racionalização de matérias e mão de obra são 
desafios a serem encarados por pesquisadores, 

engenheiros, arquiteto e pela própria sociedade. 
Buscando solucionar os problemas gerados por 
tais resíduos, estão sendo feito pesquisa de 
melhor reaproveitamento do mesmo. Um grande 
beneficia de se utilizar o tijolo ecológico è a 
vantagem de se poder reutilizar recursos que, ate 
então, seriam considerados como simples entulho, 
mas que,com a reutilização dos mesmo, se tornam 
parte importante da composição base do tijolo 
ecológico (RUSTON, 2015). 

O milheiro do tijolo ecológico é vendido R$ 
920,00. Para realizar a construções de uma casa, 
de aproximadamente 180 metros quadrados são 
utilizados em média vinte mil tijolos. Como no final 
da construção possui uma economia de 30 a 50% 
e de até 70% de redução do uso de massa 
assentamento de tijolo. Muitas famílias de baixo 
poder aquisitivo, que não possui casa própria, 
podem realizar o sonho da casa própria num custo 
mais baixo. De acordo com a consultoria do é 
preciso adotar uma estratégia de marketing 
atuante em cima do produto. "As pessoas 
desconfiam do que é novo. É preciso explicar e 
comprovar a funcionalidade do tijolo ecológico. 
Depois que elas entenderem que pagarão mais 
caros pelo tijolo, mas terão benefícios superiores 
ao custo no final da obra, a confiança é 

conquistada"(PAIVA, 2011).. 

O custo de sua obra vai ficar entre 40 a 50% 
mais barato se você utilizar o tijolo ecológico, você 
não deve considerar somente o custo de tijolo em 
uma obra, tem que se considerar o custo da 
estrutura e do acabamento. Uma parede de bloco 
ou de tijolo cerâmico vai precisar de chapisco, 
reboco, emboço, selador e pintura, além de 
considerar o custo destes materiais você não pode 
esquecer a mão de obra que corresponde em 
média de 50% do valor da obra. Uma vez 
levantado uma parede já estar pronta, não precisa 
de acabamento, e a estrutura de pilar e vigas já 
ficam prontas com ela. As Instalações elétricas e 
Hidráulicas são facilmente instaladas sem precisar 
de quebra-quebra e desperdício (RUSTON, 2015). 

A vantagem e que os blocos são estruturais, 
o que os habilita a receberem cargas com 
segurança. Ao mesmo tempo, grautes de cimento 
embutidos nos tijolos reduzem o uso de concreto e 
ferragens. Isso faz com que o peso seja distribuído 
pela edificação de maneira mais equilibrada, 
conferindo mais estabilidade e segurança à obra. 
Admite que a unidade do tijolo ecológico e mais 
cara que a convencional. Enquanto o primeiro sai 
ao consumidor por cerca de R$ 0,90, o tradicional 
custa R$ 0,45. Mais essa diferença é compensada 
com folga, já que os blocos modulares, também 
chamados de “solo-cimento” dispensam a 
utilização de argamassas para assentamento, 
revestimentos de efeitos cosméticos como reboco 
para regularização e acabamento de paredes, 
além de acelerarem a obra com seus encaixes que 
facilitam o alinhamento e o prumo das paredes. 



  
 

“Todas essas características tornam o processo 
construtivo mais econômico, em especial com a 
redução significativa de materiais caros como o 
cimento, areia, brita madeira, ferragens, mão de 
obra e tempo de construção” (CEPED, 1999). 

Desse modo, o uso dos tijolos de solo-
cimento produzidos por meio de prensas manuais, 
com aplicações de técnicas simples e soluções 
viáveis, está em conformidade com os padrões de 
segurança ambiental, porque permite o 
desenvolvimento de componentes de sistemas 
construtivos com inúmeras vantagens. Pode-se 
citar o controle de perdas; disponibilidade de 
abastecimento; baixo custo em comparação às 
alvenarias convencionais; eficiência construtiva 
devido ao sistema modular, pelo qual os tijolos são 
somente encaixados ou assentados com pouca 
quantidade de argamassa. Além disso, os tijolos 
podem ser produzidos com furos internos que 
permitem a passagem de tubulações sem a 
necessidade de cortes ou quebras, facilitando o 
manuseio devido aos encaixes que agilizam a 
execução da alvenaria; implicando em baixa 
agressividade ao meio ambiente, pois dispensa a 
queima; e a economia de transporte, já que 
geralmente é produzido no próprio local da obra 
(FUNTAC, 1999). 

Além de grande resistência, outra vantagem 
desse tijolo é o seu excelente aspecto. Esses 
elementos, após pequeno período de cura, 
garantem resistência à compressão simples similar 
à dos tijolos maciços e blocos cerâmicos, sendo a 
resistência tanto mais elevada quanto maior for à 
quantidade de cimento empregada; esta, no 
entanto, deve ser limitada a um teor ótimo que 
confira ao material curado a necessária qualidade, 
sem aumento do custo de fabricação (FUNTAC, 
1999). Para que o tijolo de solo-cimento seja 
caracterizado como produto de qualidade, o 
mesmo deve atender aos requisitos da NBR 
8491/1984 no que diz respeito às dimensões e 
respectivas tolerâncias, resistência à compressão 
e absorção de água. Somente assim poderá ser 
disponibilizado para o mercado consumidor. Neste 
contexto, sistematizou-se estudo visando avaliar 
algumas características físicas e químicas de 
tijolos ecológicos produzidos por uma empresa 
sediada em Ipaba, Minas Gerais (MG). Os 
resultados explicitaram as necessidades de 
adequações capazes de permitir a 
comercialização daquele tipo de tijolo (FUNTAC, 
1999). 

 

Materiais e Métodos 

Foram estudadas dosagens compostas por 
solo natural, solo + 20% de resíduo e solo + 40% 
de resíduo. Foram utilizados três teores de 
cimento (6%, 8% e 10%), moldando-se corpos-de-
prova cilíndricos para ruptura aos 07, 28, 56 e 120 
dias e corpos-de-prova de tijolos para ruptura aos 

07 dias. Os tijolos, medindo 23cmx11cmx5cm, 
foram produzidos em uma prensa manual, 
controlando-se a massa dos materiais ao serem 
colocados na forma e os teores de cimento e de 
umidade. Os corpos-de-prova confeccionados com 
tijolos foram curados de acordo com as 
prescrições da NBR-8491 e os ensaios de 
resistência à compressão simples e de absorção 
foram realizados no sétimo dia de cura, seguindo-
se as prescrições da NBR-8492. Os ensaios para 
a caracterização do solo e das misturas, 
compreendendo preparação de amostras, 
determinação de massas unitárias, limites de 
consistência, análise granulométrica e 
compactação foram realizados em conformidade 
com as normas técnicas brasileiras pertinentes. O 
ensaio de retração linear foi realizado segundo as 
prescrições do (CEPED, 1999). 

A prensa manual é formada por articulações 
com rolamentos, o molde é preso por intermédio 
de parafusos permitindo a troca dos moldes para 
modelos de tijolos diferentes totalizando oito 
modelos. Seu peso é de cerca 100 Kg e para 
operá-la são necessários três trabalhadores no 
mínimo, um abastecendo a máquina, o segundo 
prensando e o terceiro preparando a massa. O 
triturador é utilizado para triturar o solo, deixando-o 
mais homogêneo e livre de torrões, aumentando a 
qualidade do tijolo. A capacidade varia de acordo 
com os modelos que podem triturar em média 6 
metros cúbicos de solo por dia. A peneira é 
necessária após a trituração para o peneiramento 
da mistura deixando-a ainda mais uniforme e livre 
de resíduos. A peneira utilizada deve ter uma 
furação de 4.0 mm. (ABNT - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 
8491) (FUNTAC, 1999). 

A betoneira é utilizada para a mistura de 
materiais, na qual se adicionam a massa solo-
cimento e uma pequena quantidade de água para 
uma mistura com mais liga, com um tempo 
estimado de 3 minutos para que a mistura fique 
totalmente homogênea. A cola é feita à base de 
PVA, é utilizada para assentar os tijolos 
substituindo à argamassa convencional, visa dar 
rapidez, limpeza, economia e maior aderência. O 
solo ideal deverá ter algumas características para 
que o tijolo atenda requisitos, como ter uma boa 
Resistência mecânica, Impermeabilidade, 
Durabilidade e Exigências estéticas que deverão 
ser registradas e analisadas em laboratório. O solo 
então deve ter mais de 60% de areia, não conter 
gravetos, pedregulhos e materiais orgânicos em 
excesso, para isso o solo deverá passar por uma 
peneira de 4mm, de acordo com a nbr-6508  
amassamento é feito já com o solo triturado, 
peneirado e misturado na betoneira com o 
cimento, água potável e aditivo (corantes, 
cimentos refratários e impermeabilizantes). Outros 
componentes também podem ser adicionados 
para melhorar suas propriedades, desde que 



  
 

devidamente dosados após ensaios (agregados 
miúdos, escórias, fibras e outros resíduos). 

Respeitando o tempo de cura do cimento, a 
massa deve ser feita para trabalhar num período 
de uma hora no máximo. A moldagem dos tijolos 
deve ser realizada após a verificação dos pré- 
requisitos da prensa, limpeza dos moldes, 
engraxassem e lubrificação. Esse processo deve 
ser repetido no fim do expediente evitando que a 
massa seque, podendo ocasionar danos. A 
estocagem consiste no empilhamento dos tijolos 
assim que retirados da forma. O local de 
armazenamento deve ser próximo à prensa, estar 
totalmente nivelado e não sofrer ação do vento e 
sol. Nos sete primeiros dias de cura deve-se irrigar 
água sobre os tijolos, de duas a quatro vezes ao 
dia, dependendo da temperatura do ar, mantendo-
os umedecidos. Após sete dias o tijolo apresenta 
uma resistência entre 60 e 65% e pode ser 
transportado. Após 28 dias, a cura está completa e 
o tijolo apresenta cerca de 95 % da resistência 
total, já podendo ser transportado, utilizado ou 
paletizados. 

 

Amostra 

As amostras foram coletadas de acordo com 
a NBR 8491/1984. Segundo a norma técnica a 
produção de 1500 tijolos ecológicos ou fração 
superior a 100 unidades constituem um lote do 
qual se deve retirar, ao acaso, uma amostra de 
treze tijolos para avaliação do comprimento, 
largura e altura, sendo observado nesse estudo. O 
ensaio de resistência à compressão simples é 
fundamentado pela NBR 8492/1984. A norma 
técnica recomenda a preparação de dez corpos de 
prova, por meio do sistema de capeamento dos 
tijolos. Outro cuidado importante para certificar a 
confiabilidade dos resultados, referiu-se a 
identificação dos tijolos, utilizando estratégia que 
proporcionou a fácil visualização, garantindo-se a 
reprodutibilidade dos resultados. Foi observado 
que as amostras coletadas apresentavam aspecto 
homogêneo e compacto, bem como não foram 
observadas fissuras ou outros defeitos que 
pudessem comprometer a resistência do corpo de 
prova ou mascarar os resultados do ensaio de 
compressão. 

Procedimentos do estudo: foi feito uma revisão 
bibliográfica análise do solo e dos resíduos sólidos 
e fabricados algumas amostras do tijolo ecológico 
seguindo as normas da ABNT. 

Instrumentos: foi utilizado no projeto um prensa 
hidráulica eco Max peneira comum 4,8mm cimento 
port land cp 2, água, solo  e um Prensa usada 
para rompimento de corpos de prova de concreto 
em laboratórios de campo que exijam boa 
performance. Capacidade 100.000 kgf (1 MN). 

Resultados e Discussão 

Solo e componente de maior proporção na 
mistura, devendo ser selecionada de modo que se 
possibilita o uso de menor quantidade possível de 
cimento, índice de plasticidade e o limite de 
liquidez são limites entre os quais o solo se 
encontra na sua face plástica. Já o limite de 
liquidez e o valor que determina se o solo 
apresenta umidade muito elevada. 

Os solos que contenham quantidade de 
argila e silte superior 50% em sua composição não 
são aconselháveis. A argila e um componente 
importante porque, tendo propriedades 
aglomerantes promove resistência inicial do 
material e melhora a sua trabalhabilidade porém, o 
solo predominante argiloso podem provar fissuras, 
trincas ou rachaduras no material depois de seco, 
em consequência de sua retração característica. 
Estes solos geralmente apresentam pouca 
resistência, apesar de que a presença da argila na 
composição do solo, quando umedecido e 
compactado, coesão suficiente que permite a 
desmontagem e o manuseio dos tijolos logo após 
a prensagem (Luiz, 2004). Os ensaios necessários 
para seleção do solo: 

Preparação da amostra do solo para 
ensaios de compactação e (NBR-6457) 

Determinação da massa especifica dos 
grãos de solo (NBR-6508) 

Determinação de limite liquidez (NBR-6459) 

Determinação de limite de plasticidade 
(NBR-7180) 

Analise granulométrica (NBR 7181) 

Cimento port land (NBR-5732) 

Água devera ser isenta de impurezas 
nocivas a hidratação do cimento, como matéria 
orgânica. 

No processo de fabricação do tijolo, o solo 
deve conter baixa umidade, recomendado fazer 
um analise no solo podendo produzir o tijolo direto 
sem analise para teste de resistência compressão 
e absorção de água, o traço para fabricação dos 
tijolos será o que lhe conferir valor médio da 
resistência a compressão igual a 2 MPA 
(20kgf/cm2), de modo que nenhum dos valores 
individuais esteja abaixo de 1,7 mpa 
(17kgf/cm2),na idade mínima de 7 dias. Os valores 
médio de absorção de água não devem ser 
superior 20% nem apresentar valores individuas 
superiores a 22%. 

Após seis horas de moldagem e durante os 
sete primeiros dias, as peças devem ser 
umedecida constante frequência com regador, a 
fim de garantir a cura necessária há lugares que 
não tem condições de cura em local coberto então 
deve ser coberto com um lona,de acordo com as 
norma da ABNT,só depois de 14 dias e que os 
tijolos ou blocos poderão ser aplicado na 



  
 

construção (LUIZ, 2004). 

Destaca que outro fator positivo é que os 
blocos modulares viabilizam uma construção limpa 
e com menor quantidade de resíduos e entulhos, 
uma vez que a estrutura de perfeito encaixe facilita 
os cálculos e reduzindo a quantidade de cortes. O 
autor esclarece dizendo que “os encaixes ampliam 
a resistência estrutural e funcionam também para 
diminuir a umidade nas paredes”. A construção 
forma uma cadeia de vetores que permite a 
inserção das redes elétrica, hidráulica e de 
comunicações entre os furos já existentes nos 
blocos. Outra vantagem da utilização do tijolo 
ecológico é a não necessidade de utilização de 
argamassa de assentamento entre os blocos, 
sendo necessária apenas uma cola à base de 
PVA, a qual confere alto grau de resistência na 
colagem e aderência. A argamassa polimérica 
rende, em média, um quilo por metro quadrado. 
Dessa forma, são reduzidos os gastos com 
material para argamassa além de diminuir 
significativamente o tempo de conclusão da obra 
(COLA BLOCO). Além dessas vantagens, deve-se 
destacar também que a parede construída com 
tijolos ecológicos possui furos que funcionam 
como câmaras de ar propiciando um isolamento 
termo-acústicas. Sendo assim prova-se que uma 
redução no consumo de energia elétrica é possível 
através do material no qual a casa será 
construída, ou seja, com o tijolo ecológico, em que 
se comprova que o ambiente interno é bem mais 
agradável tanto no inverno como no verão, 
evitando, portanto, a utilização de ventiladores e 
ar-condionado foi à utilização de técnicas 
alternativas com baixo impacto ambiental vem 
aumentando e ganhando força do mercado da 
construção. 

Pode-se concluir deste trabalho, que o solo-
cimento é uma excelente técnica construtiva e 
possui matéria-prima abundante em todo o planeta 
por se tratar da terra crua. Ressalta-se ainda que o 
produto não precise ser queimado, 
proporcionando economia de energia, ambientes 
confortáveis com pouco gasto energético e 
permitindo conforto termo acústico pelo fato de 
possuir características isolantes. As vantagens do 
tijolo de solo-cimento vão além das ambientais, 
servindo também para a economia no processo 
construtivo e estético. Os blocos ecológicos, além 
do custo reduzido em comparação aos outros 
blocos, têm precisão dimensional, levam menos 
tempo para serem assentados e ainda 
economizam em revestimentos, resultando em 
menores gastos com correções de prumo e mão 
de obra. Percebe-se que, ao comparar a 
fabricação do tijolo ecológico com a fabricação do 
tijolo convencional, o primeiro exibe uma série de 
vantagens que o torna um produto sustentável 
desde o início do seu processo produtivo até o 
produto final. Com o foco voltado ao produto, nota-
se uma redução expressiva de materiais utilizados 

e ausência de perdas devido ao seu alto grau de 
resistência, tudo isto contribuindo para a redução 
de custos totais em uma obra em que o tijolo 
ecológico. 

Observa-se que a composição do solo com 
40% de resíduos, em relação à massa do solo, 
resultou numa distribuição granulométrica bastante 
próxima daquela considerada ideal para a 
produção do solo-cimento, com a seguinte 
distribuição: 14,4% de argila; 10,6% de silte; 
52,1% de areia fina; 20,7% de areia média; e 2,2% 
de areia grossa. Tem-se, então, 75% de areia e 
25% da fração silte mais argila, sendo esses 
resultados bastante positivos. Com relação à 
umidade ótima obtida nos ensaios de 
compactação, observa-se que em todas as 
composições analisadas houve uma pequena 
redução em função do incremento dos resíduos. 
Nas composições com 6% de cimento, obteve-se 
umidade ótima de 15% para o solo natural, de 
14.70% para o solo com 20% de resíduo e de 
14,45% para o solo com 40% de resíduo. É 
interessante observar que a adição de cimento ao 
solo tende a aumentar o valor da umidade ótima 
da mistura, o que de fato pode ser observado para 
o solo natural, em que o valor da umidade ótima 
variou de 14,40% (solo natural) para 15%. 
Observa-se, contudo que a adição do resíduo em 
estudo reduziu o valor da umidade ótima, sendo 
isto positivo para as propriedades do solo, como 
limites de consistência e massa específica, que 
estão diretamente relacionadas com a qualidade 
do solo-cimento. 

Nota-se que a massa específica unitária 
seca máxima aumenta em função do aumento da 
quantidade de resíduo e de cimento incorporados 
ao solo, variando de 18,8 kN/m

3
 para 19,5 kN/m

3
. 

Certamente, quanto mais pesado, mais compacto 
será o material e isto terá influência positiva na 
resistência à compressão simples e na absorção 
de umidade. Com relação aos limites de 
consistência, comparando-se o solo natural com a 
mistura de solo mais 40% de resíduo, nota-se que 
o valor do limite de liquidez diminuiu de 27,7% 
para 22,5%. Já o limite de plasticidade diminuiu de 
18,3% para 15,6%. Estes resultados são bastante 
positivos e podem ser decisivos para a melhoria 
da qualidade do solo-cimento. 

Com relação ao ensaio de retração, 
observa-se que os valores diminuíram 
consideravelmente com o acréscimo do resíduo, 
no ensaio com corpos-de-prova cilíndricos, os 
resultados mostram que houve aumento 
considerável da resistência à compressão simples 
em função do aumento a quantidade de resíduo. 
Observa-se também que ocorre acréscimo de 
resistência com o aumento do tempo de cura. Os 
valores obtidos revelam que os corpos-de-prova 
com 10% de cimento e sem resíduo tiveram 
resistência média semelhante à dos corpos-de-
prova com apenas 6% de cimento e 20% de 



  
 

resíduo, indicando haver possibilidade de redução 
no consumo de cimento. Os corpos-de-prova 
moldados com 6% de cimento e 40% de resíduo 
tiveram valores superiores de resistência em todas 
as idades quando comparados aos corpos-de-
prova com 10% de cimento e sem resíduo. Com 
relação aos tijolos, verificou-se que todos os traços 
atenderam a NBR-8492 quanto à absorção, já que 
a norma especifica valor máximo de 20%. 

Nota-se decréscimos consideráveis nos 
valores de absorção conforme se adiciona maiores 
quantidades de resíduo. Quanto à resistência à 
compressão simples, os dois primeiros traços (solo 
+ 6% de cimento e solo + 8% de cimento), 
conforme se observa, não atenderam às 
prescrições da NBR 8492. Esta norma prescreve 
que o valor médio deve ser maior ou igual a 2,0 
MPa aos 07 dias e que, no cálculo da média, 
apenas um dos valores individuais pode ter 
resistência inferior a 2,0 MPa, desde que seja igual 
ou superior a 1,7 MPa. Observa-se ainda, que 
todos os corpos-de-prova com adição do resíduo 
atenderam aos requisitos mínimos das normas 
brasileiras, mostrando ainda, a ocorrência de 
ganhos consideráveis de resistência com o 
aumento no teor de resíduos. 

A resistência média foi determinada pela 
média aritmética de três ensaios, Ainda segundo a 
norma NBR 10836 (ABNT, 1989), o valor médio da 
resistência à compressão dos tijolos analisados 
deve ser, no mínimo, igual a 2,0 MPa , de modo 
que nenhum dos valores individuais esteja abaixo 
de 1,7 Mpa na idade mínima de 7 dia. 

 

Conclusão: 

Pelo pesquisado durante todos estes meses 
neste projeto de iniciação científica, mormente 
considerando-se o resultado a partir da análise 
dos resultados obtidos do experimento, as 
seguintes conclusões podem ser obtidas: - os 
resultados do ensaio de resistência à compressão 
de corpos-de-prova de solo-cimento com solo 
arenoso, tratado com 13% de cimento Portland, 

apresentaram valores superiores aos 
preconizados pela norma; - da mesma forma, os 
valores de resistência à compressão apresentados 
pelos corpos-de-prova de tijolos de solo-cimento, 
atenderam aos requisitos estabelecidos pelas 
normas; - o tempo decorrido entre a confecção do 
painel e o seu rompimento (7dias). 

 

 

As vantagens do tijolo de solo-cimento vão 
além das ambientais, servindo também para a 
economia no processo construtivo e estético. Os 
blocos ecológicos, além do custo dimensional, 
levam menos tempo para serem assentados e 
ainda economizam em revestimentos, resultando 
em menores gastos com correções de prumo e 
mão-de-obra. Percebe-se que, ao comparar a 
fabricação do tijolo ecológico com a fabricação do 
tijolo convencional, o primeiro exibe uma série de 
vantagens que o torna um produto sustentável 
desde o início do seu processo produtivo até o 
produto final. Com o foco voltado ao produto, nota-
se uma redução expressiva de materiais utilizados 
e ausência de perdas devido ao seu alto grau de 
resistência, tudo isto contribuindo para a redução 
de custos totais em uma obra em que o tijolo 
ecológico modular é adotado. 

 

Agradecimentos: 

Quando o tempo mudar, e o riso se 
desfazer, lembre-se bem de Deus, ele estará 
sempre de braço a aberto pra você. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Repetições 
(mpa) 

7dias 28dias 56dias Absorção 
a agua 
(%) 

Amostra01 2,21 2,72 3,86 14,40 

Amostra02 1,98 2,58 3,20 14,70 

Amostra03 2,15 2,60 3,37 15,00 

Media 2,11 2,63 3,48 14,70 
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