
O USO DE BLOCOS DE SOLO-CIMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Taynara Gonçalves NONATO (Unileste); Tleicy Thamiris Silva CAMILO (Unileste); Fabricio Moura

DIAS (Unileste)

Introdução: O segmento de construção civil vem procurando, cada vez mais, materiais
de construção alternativos e sustentáveis. O solo-cimento, por sua vez, traz essas
características e muitos benefícios no que se refere ao seu custo, aplicabilidade e
abundância no meio ambiente, pois é uma mistura feita basicamente pela combinação
compactada de solo, cimento e água. Uma de suas aplicações está na fabricação de
tijolos ecológicos, que não necessitam de queima em seu processo de fabricação,
podem ser usados de forma encaixada, diminuindo o uso de argamassas ou colas na
fase de assentamento e reduzem os custos da obra em vários aspectos. Objetivo: O
presente trabalho tem como objetivo apresentar as vantagens da utilização do bloco de
solo cimento, bem como seu diferencial como tijolo sustentável e suas principais
aplicações na construção civil contemporânea. Metodologia: Para fundamentação
teórica sobre o bloco solo-cimento, foram realizadas pesquisas em informativos de
empresas do ramo de construção civil, artigos, normas, teses, manuais, revistas
periódicas e estudos acerca da utilização deste tipo de tijolo. Estudou-se as principais
características necessárias para uma fabricação eficiente, tais como resistência e
aplicabilidade, suas vantagens diante de outros produtos e técnicas de construção
existentes no mercado construtivo, seu baixo custo e suas propriedades sustentáveis.
Resultados: Através dos conhecimentos obtidos acerca do bloco solo-cimento, pôde-se
constatar que existe uma economia significativa na obtenção e no transporte de sua
matéria prima essencial (a terra), por ser encontrada com abundância no meio
ambiente e pelo fato da fabricação poder se dar no local da obra e de forma manual.
Assim, é um tijolo que dispensa a queima e o gasto de energia com a sua cura, pois
esta necessita apenas de umidade adequada para que o bloco enrijeça e torne-se
resistente, o que comprova sua característica sustentável. Na fase de utilização, oferece
uma série de aplicações e vantagens, tais como: no caso dos blocos modulares, sua
estruturação pode ser montada por encaixe, colocando-se um bloco sobre o outro,
reduzindo o tempo total de construção da obra e reduzindo significativamente o uso de
argamassa ou colas para seu assentamento; seus furos podem ser usados para embutir a
rede elétrica e hidráulica e promovem um melhor isolamento térmico e acústico,
devido ao ar que incorporam o interior destes furos. Já no caso dos blocos maciços,
eles podem ser aplicados normalmente na edificação com o auxílio da argamassa,
dando um acabamento rústico e oferecendo o mesmo conforto que alvenarias
tradicionais.  Conclusão: Conclui-se que se faz necessário o estudo de aplicação e do
uso mais frequente do bloco de solo-cimento na construção civil, a fim de que possam
se desenvolver técnicas mais eficientes para se obter edificações de baixo custo e
sustentáveis com o uso deste material.
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