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Resumo 

Os Resíduo da Construção e Demolição (RCD) representam uma parte significativa dos resíduos 

sólidos urbanos, é comum a disposição dos mesmos em locais inapropriados provocando vários 

danos ambientais e sociais. Para o reaproveitamento deste material uma possível alternativa é 

incorpora-lo na fabricação de tijolos solo-cimento, pois reduzem custos, proporcionam maior 

rapidez no processo construtivo, reduz o consumo de argamassa de assentamento e difere do 

tijolo convencional por não necessitar de cozimento. A utilização dos tijolos com RCD será na 

execução de alvenarias de vedações, tendo como objetivo proporcionar um destino adequado ao 

RCD, contribui para sustentabilidade na construção atenuando os problemas enfrentados pelos 

órgãos ambientais e sociais. Por meio de revisão bibliográfica, foi possível definir uma 

metodologia que promove desde a fabricação do tijolo solo-cimento com reaproveitamento de 

RCD até os ensaios de resistência à compressão. Para caracterização dos materiais foram 

realizados ensaios laboratoriais conforme as normas seguintes: ensaios de análise granulométrica, 

ensaios de compressão simples e absorção de água. Utilizamos além do solo natural, misturas 

solo-RCD com 20,40,60,80 e 100% de RCD, para os traços com 4,6,8 e 10% de cimento. A 

realização dos ensaios foi aos 14 e 21 dias. Para a realização dos ensaios foi utilizada uma prensa 

mecânica, inspecionando a massa dos materiais, energia de compactação e os teores de cimento e 

umidade. 
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Introdução 

 

A construção civil é um ramo de atividade que gera muito desperdício, visando a questão 

da sustentabilidade deve-se buscar meios alternativos para o reaproveitamento dos materiais que 

serão descartados. Tais materiais além de ocupar muito espaço para despejo, agridem o meio 

ambiente e causam prejuízos à curto e longo prazo. 

“O Resíduo da construção e demolição (RCD) é responsável por 50% dos resíduos sólidos 

urbanos” (OLIVEIRA, 2011), o reaproveitamento deste material é de extrema importância para o 

meio ambiente e uma alternativa é incorpora-lo na fabricação dos tijolos solo-cimento. 

 De acordo com Grande (2003) os tijolos solo-cimento representam uma alternativa 

sustentável pois reduzem custos, proporcionam maior rapidez no processo construtivo, reduz o 

consumo de argamassa de assentamento e difere do tijolo convencional por não necessitar de 

cozimento. 

 O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) através da resolução nº 307/2012, 

obriga aos municípios a elaborarem e implantarem uma gestão sustentável desses resíduos. Com 

o aumento do RCD e a falta de medidas eficazes, a disposição dos resíduos em locais 

inapropriados, causam: enchentes e proliferação de agentes transmissores de doenças. 

 A principal utilização dos tijolos de RCD é na execução de alvenarias de vedações. 

Podem ser utilizados em outros como: fundações, contrapisos e passeios, além de lajes mistas e 

coberturas abobadadas.(SEGANTINI; WADA, 2011). 

 

Metodologia 

 

 O tijolo solo-cimento-RCD foi fabricado utilizando os seguintes produtos para sua 

produção: 

 Solo: o solo utilizado pertencente a região de Mineiros-GO foi classificado como um solo 

A-4-2 segundo a AASHO. 

 Cimento: foi utilizado cimento CP II Z 32 por ser um dos cimentos mais utilizados no 

Brasil, cimento de uso geral, possui secagem rápida e alta resistência. 



 
 Água: utilizou-se conforme a norma água potável, da rede de abastecimento local. 

 Resíduo da Construção e Demolição (RCD): constituído por resíduos da classe A da 

resolução 307 do CONAMA, composto por restos de concretos, argamassas, telhas, tijolos. Este 

material foi coleta e triturado com auxílio de um britador de mandíbula, logo após peneirado 

tendo diâmetro máximo de 5mm, sua aparência ficou equivalente ao de uma areia grossa. 

 Foram feitos ensaios laboratoriais para obtenção de informações relevantes sobre o solo, 

utilizando ensaios como a analise granulométrica para obter o tipo de solo que foi utilizado e o 

ensaio de proctor para determinar a massa específica aparente seca e a umidade ótima. 

 Objetivou-se a fabricação de tijolos que pudesse aproveitar o máximo de resíduo 

utilizando o mínimo de cimento na sua composição. 

Os tijolos foram fabricados utilizando uma prensa EcoMaquinas modelo EcoBrava com 

prensa hidráulica em uma direção com pistão com 6 Tf semi-manual, foi feito o controle da 

umidade ótima, dosagem dos materiais usados em cada traço e da energia de compactação 

utilizada. Após retirados da prensa os tijolos foram colocados a sombra pra processo de cura, 

onde os mesmo eram molhados três vezes por dia durante um prazo de sete dias. 

 Os ensaios de compressão foram realizados seguindo a NBR 8492, após seis dias da 

fabricação do tijolo foram cortados três tijolos ao meio na direção transversal ao seu maior lado, e 

com uma pasta formada apenas de agua e cimento foram colados e regularizados as face inferior 

e superior, após 24 horas de cura foi realizado o ensaio de compressão que determinou a 

resistência de cada traço ensaiado. 

 O ensaio de compressão foi realizado em uma prensa eletrônica universal da marca TIME 

com capacidade de 100 KN, os corpos de prova precisaram serem medidos e cadastrados no 

software utilizado pela prensa, os testes eram realizados sucessivamente nos três corpos de prova 

de cada traço tendo assim uma média de força que os mesmos resistiram. 

Ainda de acordo com a NBR 8492 foi realizado o ensaio de absorção de água que 

consistiu de levar três amostras de cada traço a estufa durante 24 horas a uma temperatura de 

105º a 110º C para retirada de umidade presente no tijolo e os mesmo foram pesados e 

posteriormente mergulhados em um tanque com agua durante 24 horas, após o término desse 



 
período os tijolos foram retirados dos tanques e apenas enxugado sua superfície com um pano e 

pesados novamente para obtenção da quantidade de agua que foi absorvida. 

 

 

Resultados e discussão 

Os traços descritos abaixo foram calculados com objetivo de produzir tijolos solo-cimento 

com o menor teor de cimento possível e maior utilização de RCD, visando atender a NBR 8491 

que dispõe das exigências para fabricação do tijolo. 

Tabela 1. Descrição das Dosagens   

Traço Composição da mistura em kg Equivalente em massa (%) 

SC(R,C) ¹ Solo RCD Cimento Soma Solo RCD Cimento  Soma 

SC(0,4) 100 0 4 104 96,15 0,00 3,85 100,00 

SC(0,6) 100 0 6 106 94,33 0,00 5,67 100,00 

SC(0,8) 100 0 8 108 92,59 0,00 7,41 100,00 

SC(0,10) 100 0 10 110 90,90 0,00 9,10 100,00 

SC(20,4) 100 20 4,8 124,8 80,12 16,03 3,85 100,00 

SC(20,6) 100 20 7,2 127,2 78,62 15,72 5,66 100,00 

SC(20,8) 100 20 9,6 129,6 77,16 15,43 7,41 100,00 

SC(20,10) 100 20 12 132 75,76 15,15 9,09 100,00 

SC(40,4) 100 40 5,6 145,6 68,68 27,47 3,85 100,00 

SC(40,6) 100 40 8,4 148,4 67,39 26,95 5,66 100,00 

SC(40,8) 100 40 11,2 151,2 66,14 26,46 7,41 100,00 

SC(40,10) 100 40 14 154 64,94 25,97 9,09 100,00 

SC(60,4) 100 60 6,4 166,4 60,10 36,06 3,85 100,00 

SC(60,6) 100 60 9,6 169,6 58,96 35,38 5,66 100,00 

SC(60,8) 100 60 12,8 172,8 57,87 34,72 7,41 100,00 

SC(60,10) 100 60 16 176 56,82 34,09 9,09 100,00 

SC(80,4) 100 80 7,2 187,2 53,42 42,74 3,85 100,00 

SC(80,6) 100 80 10,8 190,8 52,41 41,93 5,66 100,00 

SC(80,8) 100 80 14,4 194,4 51,44 41,15 7,41 100,00 

SC(80,10) 100 80 18 198 50,51 40,40 9,09 100,00 



 

 

As dosagens foram feitas seguindo um padrão, adicionando a porcentagem de cimento em 

relação ao solo com agregado de RCD em função do seu peso. Optou-se pela unidade de medida 

em quilogramas para se obter maior exatidão no traço. 

Os ensaios de granulometria foram realizados individualmente e proporcionalmente 

misturados entre solo e RCD, estando detalhados na tabela a seguir: 

Tabela 2. Composição Granulométrica 

 

 

  

 

 

 

 

 

A utilização do RCD na mistura proporcionou uma melhoria na granulometria do solo, 

devido a ser composto por 95% de areia, se tornando uma opção para adição em solos que não 

são ideais. Segundo a NBR 10833 o solo considerado ideal para produção do solo-cimento deve 

ser composto por solos que passem 100% pela peneira de 4,75mm de abertura e de 10% a 50% 

que passe pela peneira com abertura de 75 μm. 

SC(100,4) 100 100 8 208 48,08 48,08 3,85 100,00 

SC(100,6) 100 100 12 212 47,17 47,17 5,66 100,00 

SC(100,8) 100 100 16 216 46,30 46,30 7,41 100,00 

SC(100,10) 100 100 20 220 45,45 45,45 9,09 100,00 

¹ SC(100,10) = denominação dos traços de solo-cimento; SC: solo-cimento; R: resíduo; 

C:cimento; 

Misturas 

 

Argila 

(%) 

 

Silte 

(%) 

 

Areia 

Fina 

(%) 

Areia 

Média 

(%) 

Areia 

Grossa 

(%) 

Ρs 

(g/cm³) 

 

Absorção 

(mm)¹ 

Umidade 

Ótima 

(%) 

Solo Puro 7,17 12,23 73,49 5,84 1,26 1,996 14,59 12,5 

Solo 20% 

RCD 5,74 10,75 69,19 11,63 2,69 2,021 

15,85 

12,69 

Solo 40% 

RCD 4,30 9,26 64,89 17,43 4,12 1,939 

17,85 

13,20 

Solo 60% 

RCD 2,87 7,78 60,58 23,22 5,55 1,915 

19,26 

14,70 

Solo 80% 

RCD 1,43 6,30 56,26 29,02 6,99 1,879 

- 

15,96 

100% RCD 0,00 4,81 51,94 34,82 8,42 1,790 - 19,40 

Ps: massa específica aparente seca; ¹ Absorção mistura com 8% cimento aos 14 dias 



 
 Os traços compostos por 80% e 100% de RCD não foram fabricados por não atingirem a 

compactação suficiente e necessária para a retirada do tijolo da prensa, os mesmos ao tentar 

retira-losse desfaziam facilmente devido uma grande quantidade de vazios existentes no 

traço,gerados por um maior índice de porosidade. 

 As misturas compostas por 4% e 6% não obtiveram resistência satisfatória para atender a 

NBR 8491 com relação à resistência testado aos 14 e 21 dias, e com relação a absorção todos os 

traços foram satisfatórios não atingindo o valor máximo de 20% de absorção. 

 Com as adições de 20% de RCD na mistura melhorou-se consideravelmente a resistência 

do tijolo em relação ao solo puro, para proporção de 40% de RCD teve-se ainda um aumento no 

ganho de resistência em relação a traço com 20%. Porém o traço composto por 60% de RCD 

resultou em uma pequena queda na resistência comparado ao traço anterior. 

Figura 1. Resistência à compressão 

 

          Fonte: Autores 



 
 

Conclusões 

A utilização dos Resíduos da Construção e Demolição (RCD) como agregados na 

composição do solo para produção de tijolos solo-cimento se mostrou satisfatório, a utilização 

deste material na mistura é essencial para dar um fim sustentável aos resíduos além de baratear o 

custo do tijolo. 

O traço com menor porcentagem de cimento e com maior adição de resíduos que atingiu a 

resistência necessária de 2 Mpa foi de 60% de resíduos com 8% de cimento, tendo uma absorção 

de 19,26% atendendo assim as exigências da norma. 
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