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1- RESUMO 

 

Este projeto busca viabilizar novas misturas na composição do tijolo solo-

cimento, visando à utilização de resíduos. Para este fim utilizou-se pesquisas 

bibliográficas e foram selecionados resíduos com potencial de aproveitamento. 

Estão sendo realizados testes com os materiais e, posteriormente, testes com as 

misturas para aferir a qualidade constitutiva. 

 

2- INTRODUÇÃO 

 

Com o consumo de bens e serviços, juntamente com as produções em larga 

escala, são gerados resíduos que demoram décadas para se decomporem no 

meio ambiente. Em busca de suprir a crescente demanda por produtos ecológicos, 

pesquisadores intensificaram o desenvolvimento de pesquisas, técnicas e materiais 

que utilizam princípios de reaproveitamento de resíduos.  

 

Um dos produtos que possibilitam essa nova perspectiva alternativa é o tijolo solo-

cimento, composto basicamente por solo, cimento e água; além de viabilizar a 

reutilização de resíduos sólidos como agregados. Seu principal diferencial é ser 

prensado e não ter a necessidade de queima como os tijolos cerâmicos, não 

poluindo o meio ambiente. Outro diferencial notório é o conforto térmico e acústico 

proporcionado por seu uso, gerando ambientes confortáveis, que exigem menor 

gasto energético referente à climatização artificial. 

 

Diante do exposto, o projeto visa agregar à sociedade, bem como aos 

pesquisadores das áreas de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e a 

Arquitetura, o conceito de construção sustentável, propondo construção de 

edificações que atendam às necessidades dos usuários e ajudem na 

preservação ambiental. 

 

 

 

 

 



3- OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é encontrar uma mistura sustentável e adequada ao 

tijolo solo-cimento que viabilize o produto e utilize resíduos sólidos como 

agregados na sua composição.  

 

4- METODOLOGIA 

  

Para atender o objetivo da pesquisa, foram realizadas pesquisas exploratórias, 

através de pesquisas bibliográficas realizadas em artigos publicados sobre os 

materiais, suas possibilidades de composição e os resultados mais eficientes.  

 

Foram consultadas normas técnicas, principalmente a NBR 8491 (2012) para 

analisar e realizar testes laboratoriais no Centro Universitário Newton Paiva. 

Estas avaliam o comportamento e as características dos materiais que compõem 

o tijolo solo-cimento. No solo foram realizados os testes de granulometria, teor de 

umidade, limite de liquidez e plasticidade. As misturas solo-cimento com os 

agregados de resíduos passarão por testes de compressão simples e 

estanqueidade. 

 

5- DESENVOLVIMENTO 

 

Entre os resíduos estudados na revisão bibliográfica, foram escolhidos  materiais 

que ainda não possuem pesquisas concretizadas e são amplamente 

descartados. Dentre eles a areia de fundição que pode ser utilizada, em parte, no 

local do solo; a borra de café que auxilia na leveza e maior absorção de água; e 

o Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) que também proporciona leveza. 

 

Segundo Pereira, et.al. (2005), a areia de fundição é uma mistura de areia, pó de 

carvão, betonita e água resultante da moldagem em usinas de fundição de aço, e 

que podem proporcionar uma melhor trabalhabilidade em produtos utilizados na 

Engenharia Civil, como o asfalto. Este resíduo não pode ser reciclado. 

 



Outro material escolhido para os testes foi a serragem, no qual Santos (2009) 

desenvolveu uma análise da associação de resíduos de madeira provenientes da 

construção civil ao solo-cimento. Neste estudo a amostra com teor de 1,5% de 

madeira com relação à massa do solo foi a que obteve o melhor resultado, e em 

segundo lugar foi com teor de 3% de resíduo de madeira.  

 

O solo foi escolhido pela disponibilidade, sendo retirado do Centro Universitário 

Newton Paiva – Campus Buritis I. 

                                                                                                                  

6- RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Até o presente momento foram realizados testes com o solo e concluiu-se que o 

esse está adequado para o uso, já que possui 90% de areia e apenas 10% de 

argila e silte (SILVA, 2005). Posteriormente serão moldados os corpos-de-prova, 

com as misturas dos resíduos, avaliando seu desempenho. Para isso serão 

utilizados o cimento utilizado CPII que é mais comum, e o CPV que possui a cura 

mais rápida e avaliar a diferenciação dos resultados obtidos. 
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