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Introdução: Os tijolos solo-cimento são considerados ecológicos pelo fato de não
precisarem de queima na fase de cura e pelo fato do solo utilizado poder ser retido no
local da construção ou arredores, evitando transporte e emissão de gases poluidores.
Em relação aos tijolos tradicionais, as principais vantagens desses tijolos são a
facilidade de manuseio, redução custos e prazo de construção e fácil processo de
fabricação. Para a confecção desses tijolos não é necessária mão -de -obra
especializada, basta treinar a equipe produtiva.  Objetivo: Esse estudo busca descrever
o processo de fabricação dos tijolos ecológicos solo-cimento como: coleta de material,
caracterização dos componentes dos tijolos (solo, cimento e água), traço,
equipamentos, como misturar os materiais, consistência ideal da mistura, confecção
dos tijolos, cura e ensaios.  Metodologia: Para essa pesquisa foram realizados estudos
em livros, revistas, artigos, trabalhos práticos e aulas práticas de Laboratório de
Mecânica dos Solos e Geologia do Unileste. Após pesquisas, no segundo semestre de
2015, foi executado a fabricação de tijolos ecológicos solo-cimento com adição de
resíduos de construção civil (RCC). No laboratório de Mecânica dos Solos e Geologia
do Unileste foi feita a caracterização do solo como (determinação da umidade
higroscópica, densidade real, limite de liquidez, limite de plasticidade, ensaio de
granulometria e ensaio de compactação).  Resultados: Depois dos tijolos produzidos,
foram selecionadas amostras representativas para a execução de ensaios que os
qualifica para serem usados ou não em uma edificação. Esses ensaios são resistência à
compressão simples e absorção de água.  Para isso existem normas que devem ser
seguidas. A NBR 8491 (1984) especifica que a média dos valores de resistência à
compressão não deve ser menor que 2,0 MPa  e valor individual não seja menor que
1,7 MPa. E a média dos valores de absorção de água não deve ultrapassar 20%, nem
valores individuais sejam superiores a 22%. Além disso, os tijolos não podem
apresentar fissuras e nem fraturas.  Conclusão: Após analisar as propriedades físicas e
mecânicas dos tijolos, é possível verificar se eles estão adequados para uso ou não.
Caso não estejam, há a possibilidade de modificar o traço para obter um produto de
qualidade específica exigida pelas normas em vigência. 
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