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Introdução: O tijolo de solo-cimento, conhecido como tijolo ecológico representa uma
das alternativas para a construção civil sendo um material alternativo de baixo custo. O
processo de fabricação dos tijolos de solo-cimento consiste na homogeneização da
mistura de solo, cimento e água, que são prensados e assim evita o processo de
queima, diferente dos tijolos convencionais. A viabilidade de sua produção consiste na
existência de solos adequados para produção. O tijolo de solo-cimento é utilizado nas
construções das populações de baixa renda e foi introduzida na sociedade por seu
baixo custo e pela facilidade de assimilação do sistema construtivo.  Objetivo: A
presente pesquisa tem como objetivo conhecer o processo de fabricação do tijolo de
solo-cimento, que se inicia desde a preparação do solo até a confecção, e identificar os
benefícios oferecidos para sua utilização no setor de construção civil. Metodologia:
Para a fundamentação teórica e conhecimento sobre o tijolo de solo-cimento, foi
realizado com base em levantamento bibliográfico por meio de artigos científicos,
teses, dissertações, publicações digitais, sites, normas técnicas e manuais com ênfase
na aplicação do tijolo de solo-cimento. Estudou separadamente cada material que
compõem a mistura do tijolo de solo-cimento, e em seguida o processo de fabricação
do mesmo para melhor entendimento. Foram entendidos com clareza os benefícios que
o tijolo de solo-cimento proporciona à obra e também ao meio ambiente se comparado
com o tijolo convencional. Resultados: Através dos estudos teóricos, constatou-se que
o tijolo de solo-cimento traz economia de 20% a 40% para a obra, não havendo
desperdício. O material apresenta uma menor agressão ao meio ambiente, por não
utilização da matéria-prima do tijolo convencional. Dentre outros benefícios, pode-se
citar: diminuição do tempo de construção da obra devido aos encaixes do tijolo, as
colunas são embutidas em seus furos, redução de uso de madeira para fôrma de pilares
e vigas, maior durabilidade, isolamento acústico e térmico, obra mais limpa, etc.   
Após estudar os materiais, verifica-se que os solos arenosos com proporção de 15% a
35% de argila, são os mais adequados, pois favorecem a estabilização com o cimento.
O teor de cimento sugerido varia entre 5% a 10% em relação à massa do solo, o
suficiente para estabilizá-lo e conferir-lhe as propriedades de resistência desejadas. A
quantidade de água varia de 10% a 15%. A resistência do tijolo está diretamente ligada
ao empacotamento dos grãos do solo depois de compactado, quanto maior a
compactação imposta pela prensa, mais resistente será o tijolo. 
 Conclusão: Este trabalho mostrou que a produção de tijolos depende muito das
características de suas matérias-primas a ser utilizada. A grande vantagem logística dos
tijolos é que podem ser confeccionados e armazenados na própria obra, e o seu
processo de fabricação não necessita de fornos.

Palavras-chave: Construção. Tijolo. Sustentabilidade. 

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


