
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VI. v 10, n 2,  novembro, 2017. 

 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DO TIJOLO SOLO-

CIMENTO COM RESIDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

 

SILVA, Beatriz A. 

Associação Cultural e Educacional de Itapeva 

graduando da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva 

 

 

RESUMO 

 

O tijolo solo-cimento com resíduos de construção e demolição é uma alternativa sustentável de 

tecnologia para construção civil. O tijolo por si só já é chamado de ecológico devido a sua fabricação 

que dispensa queima de combustível e é de fácil reciclagem, ainda permitindo o uso de agregados de 

entulho da construção civil em sua confecção se torna um material significativamente benéfico e 

alternativo. 
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ABSTRACT 

Soil-cement brick with construction and demolition wastes is a sustainable alternative to construction 

technology. Brick by itself is already called ecological owed to its manufacturing that dispenses with 

burning of fuel and is easy to recycle, and still allows the use of rubble aggregates of the construction 

in its confection, which makes it a beneficial and alternative material. 

Palavras-chave:soil-cement, brick, ecological 

 

1. Introdução 

Quando o assunto é preservação ambiental, a construção civil é um dos grandes 

vilões no assunto. Sustentabilidade vem se tornando uma grande necessidade, 

embora ainda não seja culturalmente bastante enraizada. O intuito é diminuir o 

desperdício, dar um devido fim as sobras e reaproveitar o máximo possível dos 

materiais. Com base nisso, novas tecnologias devem ser exploradas e aplicadas.  
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A reciclagem e o aproveitamento de resíduos da construção civil é uma tecnologia 

que almeja um alto índice de sucesso. Uma vez que o entulho, ao invés de ser 

descartado pode se tornar um novo material de boa qualidade. (SOUZA; 

SEGANTINI; PEREIRA, 2007). John (2000) ainda conclui que os benefícios por essa 

pratica são incontáveis, e que essa alternativa diminui o consumo de recursos 

naturais. 

Os resíduos de construção e demolição (RCD) são compostos de basicamente de 

todas as sobras que surgem da construção civil, como: metais, plásticos, madeiras, 

vidros, papeis, materiais cerâmicos, argamassa e concreto. Sendo os últimos três os 

mais abundantes e que podem servir como agregados para outros diversos 

materiais, inclusive como matrizes de solo-cimento. 

O solo-cimento surgiu em meados do século XIX, descoberto por um engenheiro 

inglês chamado H.E Brook-Bradley, mas os primeiros estudos foram realizados nos 

Estados Unidos em 1932. (PIRES, 2004) 

A composição do solo-cimento é basicamente, solo, cimento e água. Os solos mais 

indicados são os arenosos e bem graduados, e uma vez bem selecionados 

garantem uma menor quantidade de cimento. Quando o solo não possui 

característica adequada, alguns agregados servem para concertar sua 

granulometria. Os resíduos de construção e demolição possuem características para 

servirem bem a esse papel. 

O presente trabalho apresenta um referencial bibliográfico sobre as características 

do Tijolo solo-cimento com agregado de resíduo de construção e demolição a fim de 

proporcionar um estudo relacionando as vantagens e desvantagem do produto. 

 

2. CONTEUDO 

 

Solo-cimento é o resultado de uma mistura homogênea de solo, cimento e água. A 

compactação, cura e proporção são de suma importância para a obtenção de um 

material resistente a compressão, com baixo índice de retração volumétrica, bom 

índice de impermeabilidade e boa durabilidade. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
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CIMENTO PORTLAND). Apesar da matéria prima, o solo, ser abundante, a sua 

diversidade dificulta no momento da correção, Fernandez (2017) ainda conclui que 

cada solo merece uma atenção particular, diferentes de outros métodos mais 

uniformes. 

Segundo Ferraz (2004) a variação da quantidade dos elementos é o que varia a 

resistência da mistura. A variação da quantidade de água proporciona duas 

rotulações: 

 SCC – Solo-cimento Compactado – A quantidade de água é adicionada para 

que alcance a compactação máxima e favoreça a hidratação do cimento. 

 SCP – Solo-cimento Plástico – A quantidade de água é adicionada até o 

ponto em que o material esteja com uma consistência plástica, parecido com 

uma argamassa de emboço. 

A compactação é imprescindível para o alcance de uma boa resistência. Specht 

(2000), explica que compactação é o procedimento que expulsa o ar da massa, sem 

que altere significativamente a quantidade de água. A norma específica para ensaios 

de compactação, é a NBR 12023:2012, que determina os procedimentos da relação 

de teor de umidade x massa especifica aparente seca de mistura de solo-cimento 

A primeira obra com solo-cimento no Brasil, foi uma casa de bombas para abastecer 

as obras do aeroporto de Santarém no Pará, em 1945, após sua regularização no 

pais. Em seguida, no Rio de Janeiro, foram construídas as primeiras casas 

residenciais com paredes monolíticas de solo-cimento. Apesar dos primeiros anos 

renderem as primeiras obras com o material, os próximos seguintes foram se 

tornando cada vez mais escassos, e com o intuito de impedir essa regressão, o 

instinto Banco Nacional de Habitação (BNH) aprovou o seu uso em casas populares 

em 1978, e só então houve um avanço significativo no uso de solo-cimento no 

Brasil. (MIELI, 2009) 

O solo-cimento pode ser utilizados de quatro maneiras: Como tijolos, pavimentos, 

paredes maciças e ensacados: 
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 Tijolos ou blocos: A produção é manual, ou em pequenas prensas, sem a 

necessidade da queima em forno, somente com a adição de agua para que 

haja resistência e para a sua formação estética característica. 

 Paredes maciças: É realizada a compactação, diretamente na forma da 

parede que é montada no mesmo local onde será utilizada, montada em 

camadas sucessivas verticalmente, formando os painéis. 

 Pavimentos: Nesse caso a compactação também é no local, e com auxilio de 

formas, mas em uma única camada. 

 Ensacado: A mistura do solo cimento é colocada nos sacos que funcionam 

como formas. Depois de costurados, eles são postos na posição em que 

serão utilizados e então serão compactados. O resultado que se espera 

nesse caso, é que fiquem parecidos com muro de arrimo com matacões. 

Uma das grandes vantagens do solo-cimento é a abundancia da sua principal 

matéria prima. O solo pode ser classificado de 0 a 20 em uma escala de capacidade 

de suporte, no qual 0 representa um bom material e 20 um péssimo material. Essa 

classificação é determinada por ensaios de granulometria por peneiramento, limite 

de liquidez e limite de plasticidade. (GRECO, 2004) De acordo com Mieli (2009) a 

estabilização do solo é extremamente importante para que sirva de base para 

qualquer material. Três testes de estabilização são suficientes para garantir 

estabilidade:  

 Estabilização mecânica: Baseada na compactação através de uma força para 

aumentar a densidade, a resistência mecânica, a compressibilidade, a 

permeabilidade e a porosidade. 

 Estabilização física: Baseada na mistura granulométrica do solo, causando 

um melhor empacotamento dos grãos. 

 Estabilização química: Baseada na adição de outros materiais ao solo, para 

alterar suas propriedades físico-químicas, como cimento, agregados de 

construção, resíduos, entre outros. 

Quando se trata da mistura para o solo-cimento, Souza et al (2007) relata que o 

ideal é que o solo selecionado contenha 20% de areia fina, 30% de areia grossa, 
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35% de pedregulho e 15% se silte mais argila. Dessa maneira o uso do cimento será 

em quantidade significativamente menor. Porém, a Portland Cement Association 

(PCA, 1969) afirma que o correto são os solos arenosos e pedregulhosos, com 65% 

a 90% de areia , e de 10% a 35% de silte mais argila. A Associação Brasileira de 

Cimento Portland (ABCP) diz que em geral, classificando os grãos utilizados em 

50% na peneira de 4,8mm, de 15% a 100% na peneira de 0,42mm e menos de 50% 

na peneira de 0,075mm, é o suficiente para garantir uma menor quantidade de 

cimento da mistura. 

Os Tijolos modulares de Solo cimento, chamados também de tijolo ecológico, 

permitem em sua composição, uso de areia, de resíduos e agregados reciclados de 

entulho de construção civil, escoria de usinas siderúrgicas, resíduos de atividades 

mineradoras e outros matérias variados, que em seu processo de fabricação se 

tornam componentes agregados, oferecendo resistência ao tijolo quando 

empregados junto ao cimento e água. 

O solo-cimento também não necessita do barro vermelho, muito utilizado na 

fabricação de tijolos convencionais, que permite a não degradação do ambiente para 

extração dessa matéria prima, e sua maior diferença está na ausência de 

combustão, uma vez que são curados a sombra, evitando o desmatamento para 

obtenção de lenha 

Atingir o desenvolvimento sustentável é verdadeiramente um grande desafio para 

construção civil, e sem que haja mudanças significativas, sustentabilidade sempre 

será algo do futuro e não do presente.  

De acordo com o SEBRAE, dentre as vantagens dessa nova técnica construtiva, 

podemos citar: 

 Economia de 50% de ferro 

 Redução do uso de madeira para forma de vigas e pilares quase a zero 

 Redução de 1/3 do tempo de construção em relação a alvenaria convencional 

 Economia de concreto e argamassa em cerca de 70% 

Estruturalmente, os encaixes e colunas embutidas nos furos distribuem melhor a 

carga de peso sobre as paredes. Além de reduzir o peso da obra, os furos servem 
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como câmaras termo acústicas, condutores de redes hidráulicas e elétricas, além de 

possibilitar a introdução rápida das colunas de sustentação, permitindo a economia 

em relação ao uso de fôrmas. 

A fabricação do tijolo solo cimento pode ser dividido em cinco etapas: 

 PREPARAÇÃO DO SOLO: O solo bem selecionado proporciona uma grande 

economia na adição do cimento na mistura.  

 DOSAGEM E MISTURA DO SOLO E CIMENTO: Após a preparação do solo, 

adiciona o cimento e mistura constantemente até atingir a uniformidade e 

homogeneidade da massa. 

 ADIÇÃO DE AGUA E ERIFICAÇÃO DE UMIDADE: Em seguida adiciona a 

água, que deve ser realizado em forma de chuveiro para que haja uma 

melhor distribuição sobre a mistura. A verificação da umidade deve ser 

precisa e exata, com um punhado da mistura na mão, deve pressionar até 

que fique as marcas dos dedos na massa, caso não ocorra esse resultado, é 

porque a mistura necessita de mais água. Esse procedimento é especifico 

para determinar o teor de umidade mínimo. Para determinar o teor máximo de 

umidade, com o mesmo punhado da mistura anterior, é deixada em queda 

livre a um metro do chão, e ao tocar ao solo a mistura deve esfarelar no chão, 

caso contrário, está com excesso de água. 

 COMPACTAÇÃO DA MISTURA: A mistura já pronta é encaminhada até a 

prensa (manual ou hidráulica), onde o tijolo tomara sua forma. 

Os resíduos de construção e demolição podem ser definidos da seguinte maneira: 

 “Os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais 

como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, 

colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 

asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente 4 chamados 

de entulhos de obras, caliças ou metralha (CONAMA, 2002). ” 
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O índice de desperdício de material na construção civil no Brasil é bastante elevado. 

Representa cerca de 54% a 70% de todos os resíduos sólidos gerados em diversas 

cidades, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte. (MOTTA; FERNANDES, 2003). 

Em grande parte dos municípios, a maioria de RDC é depositado em lugares 

inapropriados, como margens de rios e em terrenos baldios, o que causa diversos 

danos, principalmente ao ambiente e a saúde. (MENDES et al, 2004) 

Inclusive, Ângulo e John (2004) complementam que há uma real necessidade de 

políticas especificas para esse problema, já que seus efeitos ambientais são 

notavelmente significativos, e que consequentemente geram aterros clandestinos e 

esgotamento de aterros. 

Apesar de o entulho ser constituído de praticamente todos os restos dos materiais 

de construção, Zordan (1997) relata que os materiais não minerais, como madeira, 

papel, plásticos, metais e matéria orgânica, são os responsáveis pela maior fração 

de sua massa. 

Entre os fatores responsáveis pela geração de resíduos estão: 

 Falta de definição e detalhamento nos projetos arquitetônicos, estruturais, 

instalação, entre outros. 

 Baixa qualidade dos materiais e componentes de construção. 

 Falta de mão de obra qualificada. 

 Ausência de procedimentos operacionais 

 Mecanismos de controle de execução e inspeção. (BARRETO, 2005) 

Perante o problema relacionado a disposição de resíduos, A Resolução N° 307 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), foi criada com o intuito de obrigar 

os geradores e prefeituras a diminuir a produção de entulho, depositar de maneira 

adequada e estimular a reciclagem. 

A categorização dos resíduos é baseada nos riscos ao meio ambiente e a saúde 

publica. A NBR 10004/2004 categoriza os resíduos para que sejam manuseados e 

descartados de maneira correta: (ASSIS, 2012). 

 ABNT NBR-15112/2004 –– Resíduos da Construção Civil e resíduos 

volumosos. Áreas de transbordo e triagem (área para receptação do RCD. 
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Triagem eventual reciclagem e posterior remoção para destinação adequada.) 

Diretrizes para projeto, implantação e operação 

 ABNT NBR-15113/2004 – Resíduos sólidos da construção e resíduos inertes. 

Aterros, diretrizes para projeto, implantação e operação. 

 ABNT NBR-15114/2004 – Resíduos sólidos da construção. Áreas de 

reciclagem. Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

 ABNT NBR-15115/2004 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da 

Construção Civil. Execução da camada de pavimentação. Procedimentos. 

 ABNT NBR-15116/2004 – Agregados reciclados de resíduos sólidos para 

Construção Civil. Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem 

função estrutural. 

A ideia de aproveitar os resíduos de construção e demolição na confecção do solo-

cimento surgiu em razão de se constatar que os solos arenosos são os mais 

indicados para a obtenção do solo-cimento. E foi exatamente isso o que se buscou 

com a incorporação dos resíduos de concreto, pois se trata de um material granular, 

com características semelhantes às de areia grossa após a britagem. 

.  

3. CONCLUSAO 

 

Após a análise de vantagens e desvantagens do tijolo, pode-se concluir que o 

mesmo é benéfico ao meio ambiente, pois não imite gazes poluentes com a 

ausência de combustão, além da preservação das matas. O seu descarte garante 

reciclagem graças ao seu maior elemento – o solo – e permite a utilização da 

reciclagem de outros materiais gerados da construção civil, que poderiam ter outro 

fim, como simplesmente o descarte.  Os resíduos de construção e demolição se 

mostram perfeitamente pertinentes ao objetivo de concertar a granulometria dos 

solos. 

Economicamente também é bastante viável, já que tem redução de gastos com 

material, mão de obra e tempo de serviço. Quando comparado a outras bases para 

fabricação de tijolos, o solo dessa mistura é bem mais econômico, podendo ser 
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encontrado na própria obra, desde que tenha sua granulometria concertada, 

diferente do barro vermelho utilizado na fabricação de tijolos convencionais. 

Contudo, sua dificuldade se encontra exatamente na variedade do próprio solo.  

  

4. Referências Bibliográficas 

 

ANGULO, S. C.; JOHN, V. M. Variabilidade dos agregados graúdos de resíduos de 

construção e demolição reciclados. e-Mat – Revista de Ciência e Tecnologia de 

Materiais de Construção Civil. Vol. 1, n.1, p. 22-32, maio 2004.  

ASSIS, C. S. Modelo de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos: 

Uma Contribuição ao Planejamento Urbano, 2012, Rio Claro, Dissertação de 

Mestrado – Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências 

Exatas 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP) (São Paulo). Solo-

Cimento. Disponível em: <http://www.abcp.org.br/cms/basico-sobre-

cimento/aplicacoes/solo-cimento/>. Acesso em: 06 set. 2017. 

BARRETO, Ismeralda Maria Castelo Branco do Nascimento. Gestão de resíduos na 

construção civil. Aracaju: SENAI/SE; SENAI/DN; COMPETIR; 

SEBRAE/SE;SINDUSCON/SE, 2005. 28p. il.ISBN-85-7519-142-X. 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente (2002). Resolução Nº 307, de 5 de 

julho de 2002. Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Habitação. Publicada 

no Diário Oficial da União em 17/07/2002. 

FERNANDES, Gustavo Fantini. UTILIZAÇÃO DO SOLO-CIMENTO AUTO-

ADENSÁVEL NA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE ALVENARIA. 2017. 95 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Estadual Paulista 

„Julio de Mesquita Filho„„ Faculdade de Engenharia Campus de Ilha Solteira, Ilha 

Solteira, 2017. 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VI. v 10, n 2,  novembro, 2017. 

 

FERRAZ, A L N; SEGANTINI, A A S. Estudo da aplicação de resíduos de 

argamassa de cimento nas propriedades de tijolo de solo-cimento. 2003. 4 v. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Estadual Paulista, 

Ilha Solteira, 2004. 

GRECO, Jisela A. S. Solos – Conceitos e Ensaios da Mecânica dos Solos – 

Classificação dos Solos para Fins Rodoviários. 2004. Disponível em <  

http://docplayer.com.br/260693-Solos-conceitos-e-ensaios-da-mecanica-dos-solos-

classificacao-dos-solos-para-fins-rodoviarios.html>.Acesso em 15 set.2017. 

JOHN, Vanderley M. Reciclagem de resíduos na construção civil: contribuição a 

metodologia de pesquisa e desenvolvimento. 2000. 88 f. Tese (Doutorado) - Curso 

de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia de Construção Civil., 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. 

MENDES, T. A., REZENDE, L. R., OLIVEIRA, J. C., GUIMARÃES, R. C., CAMAPUM 

DE CARVALHO, J., VEIGA, R. Parâmetros de uma Pista Experimental Executada 

com Entulho Reciclado. Anais da 35ª Reunião Anual de Pavimentação, 19 a 

21/10/2004, Rio de Janeiro – RJ, Brasil, 2004. 11 p. 

MIELI, Priscilla Henriques. Avaliação do tijolo modular de solo-cimento como 

material na construção civil. 2009. 43 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia 

de Materiais, Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Escola Politécnica, Rio de Janeiro, 2009. 

MOTTA, L. M. G. ; FERNANDES, C. Utilização de Resíduo Sólido da Construção 

Civil em Pavimentação Urbana. 12ª Reunião de Pavimentação Urbana, ABPv, 

Aracaju, Sergipe. 2003 

PCA – Portland Cement Association. Soil-cement construction handbook. Illinois, 

1969. 42p. 

PIRES, Ilma Bernadette Aquino. A UTILIZAÇÃO DO TIJOLO ECOLÓGICO COMO 

SOLUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES. 2004. 54 f. 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VI. v 10, n 2,  novembro, 2017. 

 

TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Salvador – Unifacs, 

Salvador, 2004. 

SOUZA, Márcia I. B.; SEGANTINI, Antonio A. S.; PEREIRA, Joelma A.. Tijolos 

prensados de solo-cimento confeccionados com resíduos de concreto. Revista 

Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 12, p.205-

2012, set. 2007. 

SPECHT, Luciano Pivoto. Comportamento da mistura de solo-cimento-fibra 

submetidas a carregamentos estáticos e dinâmicos visando a 

pavimentação. 2000. 121 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Engenharia, Porto Alegre, 

2000. 

ZORDAN, S.E. A utilização do entulho como agregado, na confecção do concreto. 

Campinas. 1997. 140p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Engenharia Civil, 

UNICAMP 

  

 


