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Resumo: O aumento da produção mundial vem causando inúmeros impactos 

negativos no meio ambiente e os recursos naturais estão cada vez mais 

escassos. Sendo assim propõem-se a utilização de resíduos sólidos na 

confecção de tijolos ecológicos, constituídos de solo, cimento e água, 

compactados em prensa hidráulica. Que se diferem do tradicional por 

dispensa a queima, reduzindo o valor da mão de obra e o tempo gasto na 

hora da construção, além de eliminar o desperdício de cimento entre os tijolos 

e no revestimento, apresentar maior resistência mecânica e maior 

uniformidade de fabricação. Com o advento da industrialização e crescimento 

da tecnologia, as indústrias têm gerado cada vez mais resíduos resultantes de 

suas produções, esses resíduos geram uma problemática ambiental, pois 

exigem maiores cuidados no seu acondicionamento, transporte, tratamento e 

destino final específico. Essa problemática vem de encontro à dificuldade da 

própria indústria de conseguir matéria prima para produção de novos 

produtos, resultando em uma grande demanda de pesquisas que analisam 

diversas formas de reaproveitar esses resíduos. Durante a execução deste 

trabalho são incorporados resíduos de dinheiro descaracterizado, 

fragmentado e sem valor, fornecido pelo Banco Central do Brasil, em 

porcentagens que variam de 0 a 25%, na confecção de tijolos ecológicos. O 

Banco Central descarta todo ano mais de R$ 56 bilhões, em notas, cerca de 

2,3 bilhões de cédulas, que depois de recolhidas são fragmentas e 

descartadas em aterro sanitário e todo esse processo gasta mais dinheiro do 

que a produção de cédulas novas. Após moldagem e período de cura, os 

tijolos são submetidos aos ensaios de compressão, sendo avaliados 

mecanicamente quanto à resistência à compressão. Todos os resultados 

estão acima de 1,7 MPa, conforme recomendado pela norma NBR10834, 

demonstrando que a adição das cédulas de dinheiro  contribui para o 

aumento da resistência mecânica do tijolo, além de possibilitar um novo 

destino para os resíduos em questão, preservando o meio ambiente e 

diminuindo o passivo ambiental de sua disposição final em aterro sanitário.  

 

INTRODUÇÃO  

 

 



O aumento da produção mundial causa cada vez mais impactos negativos ao meio 

ambiente. Nos últimos tempos, a sociedade tem poluído a natureza pelo consumo 

exagerado de produtos industrializados que, ao serem descartados, acumulam-se 

causando danos ao planeta e ao ser humano. O setor da construção civil é um 

grande consumidor de recursos naturais e energéticos, além de gerador de muitos 

resíduos. A partir da década de 1990 e de forma intensa, a questão da 

sustentabilidade tem-se potencializado no segmento da construção civil e se 

evidência pela grande quantidade e diversidade de qualificações e certificações 

existentes que corroboram a expressão “construção verde” ou “construção 

sustentável”, caracterizada por uma nova modalidade de construção civil 

denominada Green Building (EPA, 2009). 

O aproveitamento de rejeitos, através de suas potencialidades, surgiu no final do 

século passado (PINTO, 1995) e se intensificou no Brasil com a implementação da 

Lei 12.305, Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) que além das 

responsabilidades públicas, também definiu as responsabilidades privadas, traçando 

as diretrizes para a responsabilidade compartilhada para a logística reversa de 

resíduos especiais e diretriz quanto à obrigatoriedade da adoção da coleta seletiva 

para todos os tipos de resíduos. É encarado hoje como atividade complementar, que 

pode contribuir para diversificação dos produtos, diminuição dos custos finais, além 

de resultar em novas matérias-primas para uma série de setores industriais, 

incluindo a construção civil (SILVA FILHO, 2010) e tem sido efetuada com sucesso 

em vários países ao longo dos últimos anos, motivado principalmente pelo 

esgotamento das reservas de matérias primas, conservação de fontes não 

renováveis; melhoria da saúde e segurança da população (ENBRI, 1994), a 

preocupação com o meio ambiente e a necessidade de compensar o desequilíbrio 

econômico provocado pela alta do petróleo, notadamente nos países onde há 

marcante escassez de matérias- primas. 

A confecção de tijolos vem de encontro com esta proposta, sendo constituídos de 

solo, cimento e água, compactados em prensa hidráulica, permitem a adição de 

resíduos de diferentes origens, sem a perda de características essenciais, 

eliminando a queima, diferenciando-se assim do tijolo tradicional.  Esse processo 

colabora muito com o meio ambiente, pois além de não cortar árvores para queima, 

não emite gases tóxicos para atmosfera. Outro fator importante é o seu design, pois 

ele é do tipo modular e reduz muito o valor da mão de obra e o tempo gasto na hora 



da construção. Possui inúmeras outras vantagens em sua utilização e ao final da 

construção é possível ter uma economia de 30 a 50% no custo total da obra. Além 

disso, como os tijolos são perfeitamente encaixados com sistema macho/fêmea e 

possuem suas paredes perfeitamente lisas, eliminam o desperdício de argamassa 

no momento do assentamento e revestimento. Os tijolos ecológicos ainda 

apresentam maior resistência mecânica e maior uniformidade durante o processo de 

fabricação, quando comparados com os tijolos cerâmicos tradicionais, pois suas 

paredes ficam perfeitamente lisas após a fabricação.  

Sua utilização na obra também diminui o uso de madeira, permitindo eliminar a 

utilização das formas durante a confecção de vigas e pilares, pois eles podem ser 

moldados dentro do próprio tijolo (FONSECA et al., 2014), que apresentam dois 

orifícios circulares em seu interior. Orifícios estes que se transformam além de 

pilares, em câmaras de ar que oferecem isolamento acústico e térmico. E também 

favorecem a realização de toda a instalação hidráulica e elétrica no interior das 

paredes minimizando a geração de resíduos na obra.  

Para a confecção dos tijolos ecológicos, além de solo, cimento e água, este trabalho 

incorpora notas de dinheiro descaracterizadas e sem valor, em porcentagens que 

variam de 0 a 25%, em substituição do solo, diminuindo assim a quantidade da 

extração de recurso natural não renovável. O reaproveitamento do dinheiro 

descaracterizado, fragmentado e sem valor, fornecido pelo Banco Central do Brasil 

representa benefícios ambientais, uma vez que aumenta a vida útil de aterros 

sanitários, bem como benefícios econômicos, por transformar resíduos em matérias-

primas, sendo sua incorporação nos tijolos ecológicos uma alternativa, além de 

econômica, também sustentável.  

O Banco Central do Brasil é a instituição responsável pela emissão das cédulas, 

pelo lançamento das moedas nacionais e pela atividade de saneamento do meio 

circulante. As duas ações, emissão e saneamento, visam manter o dinheiro em 

circulação em boas condições de uso. Devem ser retiradas de circulação as cédulas 

manchadas, sujas, desfiguradas, gastas ou fragmentadas; com marcas, rabiscos, 

símbolos, desenhos ou quaisquer caracteres a elas estranhos; com cortes ou rasgos 

em suas bordas ou interior; queimadas ou danificadas por ação de líquidos ou 

agentes químicos (VALENTIM et al., 2014). 

O Banco Central descarta todo ano mais de R$ 56 bilhões, em notas (JN, 2013), 

cerca de 2,3 bilhões de cédulas. Depois de recolhidas pelo Banco Central as notas 

http://www.bcb.gov.br/htms/mecir/terminologia.asp?idpai=cedinadeq#emissao
http://www.bcb.gov.br/htms/mecir/terminologia.asp?idpai=cedinadeq#san
http://www.bcb.gov.br/htms/mecir/terminologia.asp?idpai=cedinadeq#mei
http://www.bcb.gov.br/htms/mecir/terminologia.asp?idpai=cedinadeq#mei


danificadas são fragmentas, ficando em pedacinhos de aproximadamente dois 

milímetros e depois descartadas em aterro sanitário. De acordo com a Agência 

Brasil (2010) se gasta mais na troca de notas estragadas do que na produção de 

cédulas novas, cerca de 80% de todo o orçamento, custando cerca de R$ 232 

milhões, somente em 2009. 

Sendo assim, este projeto pretende criar informação científica necessária para 

melhor compreender as alternativas para o aproveitamento de resíduos por meio de 

sua incorporação em novos materiais, verificando a viabilidade da fabricação de 

tijolos ecológicos, transformando resíduos sólidos em matéria prima. Além de 

contribuir para o saneamento ambiental e meio ambiente em geral, aumentando a 

vida útil de aterros sanitários e diminuindo a extração de recursos naturais não 

renováveis. 

 

OBJETIVOS  

O objetivo geral deste trabalho é criar alternativa para o aproveitamento, dentro da 

construção civil, das notas de dinheiro gastas, sem valor e fora de circulação no 

país, que se tornam resíduos ao serem descaracterizadas e fragmentadas pelo 

Banco Central do Brasil. Como objetivos específicos destacam-se: Verificar a 

viabilidade da fabricação de tijolos ecológicos com a adição de notas de dinheiro 

com dosagem variada de 5% a 25%; Determinar a interferência destas porcentagens 

no comportamento da resistência mecânica dos tijolos e Possibilitar um novo destino 

para os resíduos em questão, preservando o meio ambiente e diminuir o passivo 

ambiental de sua disposição final em aterro sanitário.  

 

METODOLOGIA  

Para a confecção dos tijolos ecológicos utiliza-se amostra de solo da Região Sul 

Fluminense e para sua caracterização são executados os seguintes ensaios físicos: 

umidade natural do solo, limites de liquidez e plasticidade, massa específica real dos 

grãos, densidade real dos grãos, diâmetro dos grãos presentes no solo, curva 

granulométrica do solo, umidade ótima e a massa específica aparente seca máxima. 

A umidade natural do solo utilizado nos ensaios é determinada a partir da pesagem 

da amostra em seu estado natural, secagem em estufa e posterior pesagem. O peso 

específico dos grãos do solo é estabelecido a partir da relação entre o peso de 

sólidos e o volume de sólidos, de forma indireta. 



Também são determinados os teores de umidade e os limites entre os estados de 

consistência (limite de liquidez, limite de plasticidade e limite de contração). O ensaio 

de granulometria é realizado por dois processos, peneiramento e sedimentação 

(utilizado em solos com partículas menores que 0,075 mm). 

Para favorecer a homogeneidade da mistura, antes da moldagem dos tijolos 

ecológicos, é utilizada uma betoneira para misturar o solo, cimento, água e 

proporções variadas (0% a 25%) das cédulas de dinheiro fragmentado e sem valor. 

Depois de corrigida a umidade (aproximadamente 12%) a mistura vai para a prensa 

hidráulica ECO PREMIUM 2700, da empresa ECO MÁQUINAS, a qual possui uma 

caixa carregadora, caixa molde (de dimensão 30 x 15 cm e matriz aquecida) 

juntamente com parte móvel responsável pela compactação da mistura e formato 

final do tijolo. 

A caixa carregadora, com sua movimentação horizontal, é responsável por 

transportar a mistura, já homogênea, do recipiente de armazenamento para a caixa 

molde. Que recebe, através de um movimento vertical, da parte móvel da prensa 

hidráulica, uma compactação de 6 toneladas, que fornece ao tijolo ecológico seu 

formato final, com as faces planas e arestas vivas, quase livres de imperfeições.  

O processo de compactação na matriz aquecida garante uma execução rápida e 

homogênea do formato final do tijolo ecológico, com faces lisas e uniformes. Com 30 

cm de comprimento e 15 cm de largura, sua altura chega até 7,5 cm. A altura do 

tijolo é a única dimensão variável, a qual é diretamente proporcional às 

características do solo e de seu teor de umidade, bem como das propriedades 

físicas das cédulas de dinheiro utilizadas (tamanho e porcentagem). 

Solo mais argiloso ou com alto teor de umidade, tendem a diminuir a altura do tijolo, 

o que indica maior compactação. Para manter a altura padrão nos tijolos, é 

necessário efetuar a regulagem da altura da compactação da máquina, com 

precisão milimétrica, de acordo com especificações do fabricante (ECO MÁQUINAS, 

2014). 

Após a moldagem dos tijolos, é necessário assegurar a umidade completa dos tijolos 

em repouso, processo caracterizado como período de cura (28 dias) para garantir a 

reatividade total do cimento e a obtenção da máxima resistência do tijolo, conforme 

recomendado pela norma NBR 10834 (ABNT, 1994). Durante este processo, os 

tijolos devem ser molhados intensivamente nas primeiras 6 horas, após sua 

confecção e periodicamente por 7 dias. Durante este período, até o momento do 



ensaio de compressão, os tijolos devem ser cobertos com superfície plástica, para 

manter a umidade presente e evitar a perda de água, por evaporação, garantindo 

assim, a cura homogênea dos tijolos. 

Para a realização dos ensaios de compressão é necessário que o tijolo seja lixado 

eliminando-se toda parte em relevo existente de seu encaixe macho/fêmea, 

tornando a superfície perfeitamente lisa. Após este preparo, ao longo de seu 

comprimento, ele recebe uma fina camada de pasta de gesso e com o auxílio de 

uma superfície vítrea é minimizada a rugosidade da composição, garantindo 

ausência de deformações e ondulações, para então receber o carregamento de 

maneira uniforme, distribuindo assim a carga recebida por todo o comprimento do 

tijolo. O conjunto é deixado em repouso por 24 horas e depois centralizado sobre o 

prato inferior da Prensa de Compressão para a aplicação uniforme da carga até o 

momento de ruptura. No momento da ruptura é possível obter o valor do suporte de 

carga de cada tijolo, comparando-os com os sugeridos na literatura e os 

apresentados na norma. 

O ensaio é realizado utilizando-se o tijolo inteiro e também com ele cortado ao meio, 

na metade de seu comprimento (sua maior dimensão). As metades obtidas são 

sobrepostas, com suas superfícies invertidas, em relação ao plano de corte e ligadas 

entre si por fina camada de pasta de gesso onde a metade superior recebe camada 

adicional, aplicada de maneira uniforme e com o auxílio de superfície vítrea.  

 

DESENVOLVIMENTO  

O solo utilizado na confecção do tijolo é uma areia silto-argilosa, com 50% de 

partículas finas (fração <60 µm) e baixa plasticidade (IP=19%), com limite de liquidez 

igual a 50% e limite de plasticidade 31,8%) e do índice de plasticidade (IP= 18,2%). 

Massa específica aparente seca igual a 1,61g/cm3 e Umidade Ótima a 18,5%.  

As cédulas de dinheiro chegam ao laboratório fragmentadas e compactadas, 

necessitando de separação e processamento antes de adicionar a mistura, conforme 

procedimento apresentado na Figura 1.  



   

Figura 1. Processamento das cédulas de dinheiro antes de adicioná-las a mistura. 

 

Os componentes da mistura são inseridos na betoneira, a qual proporciona uma  

mistura homogênea, juntamente com a obtenção da umidade ótima para 

compactação conforme apresentado na Figura 2. 

   

Figura 2. Mistura dos componentes na betoneira. 

 

O procedimento de fabricação ocorre conforme apresentado na Figura 3, onde a 

mistura se transforma em tijolo, na caixa molde de matriz aquecida, quando recebe 6 

toneladas de carregamento através da parte móvel da Prensa Hidráulica.  

 

   

   

Figura 3. Procedimento de fabricação do Tijolo Ecológico. 

 



Ao ser retirado da prensa o tijolo já possui seu formato final, onde pode ser 

verificada sua homogeneidade, com suas faces lisas e uniformes, conforme 

apresentado na Figura 4. 

 

   

   

Figura 4. Tijolo Ecológico fabricado com cédulas de dinheiro gastas e sem valor, descaracterizadas 

e fragmentadas pelo Banco Central do Brasil. 

 

Após o período de 28 dias de cura, os tijolos são preparados para os ensaios de 

compressão, onde é aplicada uma carga uniforme até o momento de ruptura, 

conforme apresentado na Figura 5. 

   

Figura 5. Execução do Ensaio de Compressão até o momento de ruptura. 

 

 

 

 



RESULTADOS  

Foram fabricados tijolos ecológicos com cédulas de dinheiro gastas e sem valor em 

proporções variadas (0%, 10%, 15% e 25%). Os resultados de resistência à 

compressão são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultados obtidos no ensaio de compressão do tijolo ecológico  

TIJOLO CÉDULA (L) SOLO (L) CIMENTO (L) ÁGUA (L) RESISTÊNCIA À 28 DIAS 

0% cédula - 40 5,0 4,8 2,0 MPa 

10% cédula 4 24 3,4 1,2 2,9 MPa 

15% cédula 6 34 5,0 4,3 3,0 MPa 

25% cédula 15 45 7,5 4,6 3,9 MPa 

 

Todos os resultados de resistência a compressão apresentados estão acima de 1,7 

MPa, valor padrão recomendado pela norma NBR10834 (ABNT, 1994). Observa-se 

que as amostras com adição de cédula de dinheiro descaracterizado apresentam 

maior comportamento mecânico de resistência a compressão. Atribui-se este fato as 

fibras das cédulas presentes na mistura do tijolo. Pois as cédulas são fabricadas 

para ter adquirir esta característica, resistindo as intempéries, bem como ao 

desgaste do tempo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a execução deste trabalho foram fabricados tijolos ecológicos com cédulas 

de dinheiro gastas e sem valor, como alternativa para o aproveitamento, dentro da 

construção civil, destas cédulas fora de circulação no país, que se tornam resíduos 

ao serem descaracterizadas e fragmentadas pelo Banco Central do Brasil.  

Os ensaios demonstraram que a fabricação de tijolos ecológicos com adição destas 

cédulas, com dosagem variada de 5% a 25%, é viável tecnicamente, resultando em 

valores de resistência a compressão acima de 1,7 MPa, conforme recomendado 

pela norma NBR10834. Os tijolos moldados apresentaram bom comportamento 

mecânico com compactação a 6 toneladas e adesão das partículas após o período 

de 28 dias de cura.  

 

 



 

Sendo assim é possível concluir que a interferência destas porcentagens no 

comportamento da resistência mecânica dos tijolos foi positiva em seu 

comportamento mecânico, possibilitar um novo destino para os resíduos em 

questão, preservando o meio ambiente e diminuir o passivo ambiental de sua 

disposição final em aterro sanitário.  
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