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RESUMO 

 

Buscando o desenvolvimento de novas tecnologias aliadas ao conceito do desenvolvimento 

sustentável consciente, esta pesquisa propõe investigar a aplicação de resíduos da construção civil – 

RCC na fabricação de tijolos de solo cimento. Foram estudados três teores de cimento: 6%, 8% e 

10% combinados com diferentes dosagens de RCC: 20%, 40% e 60% em massa. O solo utilizado nas 

misturas é um solo arenoso proveniente da cidade de Caarapó – MS. O RCC utilizado é composto 

por material cerâmico e argamassa. O solo e o RCC foram caracterizados e as dosagens foram 

analisadas através do ensaio de compactação Proctor Normal. Os corpos de prova moldados na 

compactação foram utilizados para verificar a resistência à compressão simples. Foi observado que 

com a adição do RCC houve decréscimo da massa específica, porém a resistência individual máxima 

aumentou. Os resultados obtidos serão utilizados para o estudo de viabilidade para fabricação de 

tijolos de solo cimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O ato de construir em si é um ato de destruição ambiental. O ambiente construído é fruto da 

transformação de recursos naturais em materiais de construção o que, em função da forma utilizada 

para sua obtenção, pode provocar maior ou menor impacto ambiental.  

 Cresce a cada dia a necessidade de preservação ambiental em função das constantes 

campanhas publicitárias bem como políticas nacionais e internacionais ligadas ao meio ambiente. A 

procura por novas soluções construtivas, reciclagem de resíduos, bem como eliminação do 

desperdício no canteiro de obras são metas que devem ser buscadas por profissionais ligados à 

construção civil e, também, pela sociedade, de forma a garantir um crescimento sustentável. 

 

1.1 Solo cimento 

 

O solo é utilizado em diversas aplicações na engenharia, podendo substituir diversos materiais 

e propiciar redução de custos na construção. A adequação do solo se faz necessária para obter-se 

melhoria de suas características mecânicas e de sua durabilidade. Essa melhoria é conseguida com a 

utilização de aditivos e mediante compactação. (SOUZA, 2006, p. 23) 

O cimento Portland é o aditivo estabilizador mais utilizado na produção de solo cimento 

devido às suas propriedades que foram comprovadas na execução de estradas. 

De acordo com Loureiro (2008), o solo-cimento tem sua aplicação bastante difundida, apesar 

de ter sido pouco pesquisado no Brasil. Registros do uso dessa técnica datam desde 1940, com 

diversas finalidades. A partir de 1948, o solo-cimento passou a ser utilizado em habitações, em 

experiências desenvolvidas pela Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP).  

Em 1933, R. Proctor publicou uma série de artigos sobre métodos de controle de 

compactação. Seus estudos enunciaram uns dos mais importantes princípios da Mecânica dos Solos, 

ou seja, que a densidade de um solo compactado é função do teor de umidade no momento de sua 

compactação. Proctor percebeu que, para uma energia de compactação constante, ao se adicionar 

água ao solo, sua densidade aparente aumentava até certo ponto, o qual ficou conhecido como 

umidade ótima. Ao acrescentar teores de umidade acima do ótimo, a densidade tornava-se a reduzir, 

pois o excesso de água absorve parte da energia de compactação e a redistribui ao sistema, afastando 

as partículas sólidas. (GRANDE, 2003) 

 

1.2 Resíduo da Construção – RCC 

 

Os resíduos de construção civil (RCC) são constituídos por restos ou sobras de materiais de 

construção. Nos entulhos são encontrados normalmente restos de argamassa e concreto, materiais 

cerâmicos, metais, plásticos, madeiras, papéis e vidros. Os restos de argamassa, concretos e materiais 

cerâmicos, encontrados em maior volume, podem ser transformados para uso, por exemplo, em 

matrizes de concreto ou de solo-cimento, e a grande maioria dos outros resíduos pode ser reciclada. 

(SOUZA, 2006, p. 18) 

Este material representa um grande desafio dentro da sua cadeia produtiva, de forma que se 

busca encontrar um destino apropriado para sua utilização, aliado ao conceito de um 

desenvolvimento sustentável consciente. Neste sentido, a Lei 12.305/2010 também conhecida como 

Política Nacional de Resíduos Sólidos regula o manejo ambientalmente correto dos resíduos sólidos, 

através da implantação de metas de redução, reutilização e/ou reciclagem no intuito de propiciar a 

redução da quantidade de resíduos e rejeitos para destinação final. 

As diretrizes, em relação ao RCC, presentes na PNRS – Política Nacional de Resíduos 

Sólidos estão descritas abaixo: 

 Eliminação de áreas irregulares de disposição final de RCC (“bota-fora”) em todo o 

território nacional. 
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 Implantação de unidades de recebimento, triagem, transbordo e reservação adequada 

de RCC (aterros – Classe A). 

 Incremento das atividades de reutilização e reciclagem dos RCC nos empreendimentos 

em todo o território nacional. 

 Fomento às medidas de redução da geração de rejeitos e resíduos de construção civil 

em empreendimentos em todo o território nacional. 

 A partir do próximo censo do IBGE todos os resíduos de construção civil deverão 

estar inventariados. Os resíduos deverão estar quantificados e especializados, de 

maneira a compor o Inventário de Resíduos de Construção Civil. 

 Criação de metas e indicadores de redução, coleta, destinação e disposição de resíduos 

e rejeitos. 

Dentro dessas diretrizes, a eliminação de “bota-foras” estava prevista para ocorrer até 2014, 

enquanto que as medidas de reutilização e reciclagem deverão ocorrer até 2019 na região Centro-

Oeste do país.  

 

1.3 Tijolos de solo cimento 

 

Os tijolos de solo cimento constituem uma das alternativas para a construção da alvenaria em 

habitações e em outras edificações. Utilizando como matéria-prima o solo, cimento e água, o tijolo é 

produzido por prensagem, dispensando a queima em fornos. A viabilidade de sua produção depende 

basicamente da existência de solos adequados para a sua confecção. (SOUZA, 2006, p. 29) 

De acordo com a NBR-10833/12, o solo utilizado para a fabricação de tijolos deve atender às 

seguintes características: 

 100% de material que passa na peneira com abertura de malha de 4,75 mm; 

 10% a 50% de material que passa na peneira com abertura de malha 75µm; 

 Limite de liquidez menor ou igual a 45%; 

 Índice de plasticidade menor ou igual a 18%. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Caracterização do solo 

O solo estudado nesta pesquisa é proveniente de um perfil de solo arenoso típico da região de 

Caarapó-MS.  

A presença de arenitos intertrapeados, sugerindo origem eólica e às vezes, subaquosos são 

evidenciados com certa frequência ao longo das faixas de domínio do basalto pertencente à Formação 

Serra Geral. Comumente estes arenitos foram intensamente afetados pelo vulcanismo o que os 

caracterizam por apresentarem fortes recozimentos. 

Neste local, o arenito compõe-se principalmente por grãos quartzosos e subordinadamente por 

feldspato, calcedônia, impregnações ferruginosas, muscovita e argila. Na fração pesada distinguem-

se zircão, turmalina, magnetita, granada, estaurolita, cromita, augita e hornblenda, entre outros 

minerais. A uniformidade litológica é a mesma que se observa no norte paranaense. 

A amostra de solo foi coletada na camada superficial, numa profundidade aproximada de 2,0 

metros, em uma área de empréstimo da Prefeitura Municipal. 

Os ensaios de caracterização do solo resultaram: massa específica dos sólidos s = 2,75 g/cm³. 

A análise granulométrica mostra que o material é constituído por 77% de areia, 5% de silte e 18% de 

argila, sendo classificado, de acordo com a sua granulometria, como Areia Argilosa.   

Foram utilizados resíduos da construção civil – RCC produzidos na cidade Dourados – MS 

por uma empresa local. O material utilizado constitui-se de elementos cerâmicos e argamassas 

triturados e passados na peneira de malha 5 mm. Os ensaios de caracterização do RCC resultaram: 

massa específica dos sólidos s = 2,72 g/cm³. A análise granulométrica mostra que o material é 
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constituído por 12% de pedregulho, 65% de areia, 16% de silte e 7% de argila, sendo classificado, de 

acordo com a sua granulometria, como Areia Siltosa com pedregulho. 

 

2.2. Preparação das amostras 

 

 As amostras do solo e do resíduo da construção civil – RCC foram preparadas após a secagem 

prévia até a umidade higroscópica.  

 Foram preparadas amostras para três dosagens de RCC: 20%, 40% e 60%, as quais foram 

combinadas com três teores de cimento: 6%, 8% e 10% em massa. O cimento utilizado foi o CPII-Z. 

 

2.3. Ensaios de compactação 

 

As curvas resultantes dos ensaios de compactação do solo e das misturas em laboratório, realizados 

em conformidade com a NBR 7182, sem reuso do solo na energia Normal (600 kJ/m3) é visualizada 

na   
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Tabela 1.  

 

 
Figura 1 - Curvas de compactação 

 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos, massa específica aparente seca máxima 

(dmáx) e o teor de umidade ótima (wót) de compactação, para o solo e para as diferentes dosagens 

empregadas.  
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Tabela 1– Umidade ótima e massa específica aparente seca máxima 

Dosagem Umidade 

Ótima (Wot) 

Massa específica aparente 

seca máxima 

 (%) (g/cm³) 

Solo Natural 10,0 1,980 

Solo + 6% de cimento 10,0 1,985 

Solo + 8% de cimento 10,2 1,992 

Solo + 10% de cimento 10,8 1,994 

Solo + 6% de cimento + 20% de RCC 11,6 1,920 

Solo + 8% de cimento + 20% de RCC 11,4 1,925 

Solo + 10% de cimento + 20% de RCC 11,6 1,918 

Solo + 6% de cimento + 40% de RCC 13,3 1,858 

Solo + 8% de cimento + 40% de RCC 13,0 1,859 

Solo + 10% de cimento + 40% de RCC 12,7 1,886 

Solo + 6% de cimento + 60% de RCC 14,1 1,810 

Solo + 8% de cimento + 60% de RCC 14,2 1,770 

Solo + 10% de cimento + 60% de RCC 14,4 1,790 

 

Constata-se que com o acréscimo de resíduo os valores obtidos para a umidade ótima tendem 

a aumentar e para a massa específica tendem a reduzir.  

 

2.3. Ensaios de compressão simples 

Os corpos de prova obtidos durante o ensaio de compactação foram acondicionados em sacos 

plásticos e mantidos em câmara úmida durante 7 dias. Após este período foram utilizados para 

realização de ensaio de compressão simples. 

No dia do rompimento, os corpos de prova ficaram imersos em água por um período de 4 

horas e, após, foram secos superficialmente utilizando um pano macio e, posteriormente, ensaiados 

em uma prensa. Os resultados obtidos podem ser visualizados na tabela 2.  

 

Tabela 2 - Resultado do ensaios de Compressão (kgf/cm²) – 7 dias (Imersão prévia de 4 horas) 

Dosagem      

 01 02 03 04 05 

Solo + 6% de cimento 9,32 19,98 34,76 16,90 11,24 

Solo + 8% de cimento 12,99 25,21 35,40 23,43 22,09 

Solo + 10% de cimento 10,44 26,48 33,74 30,81 25,34 

Solo + 6% de cimento + 20% de RCC 10,44 15,79 25,85 28,78 19,35 

Solo + 8% de cimento + 20% de RCC 19,23 30,30 32,72 26,23 18,72 

Solo + 10% de cimento + 20% de RCC 13,37 37,18 39,22 26,23 24,83 

Solo + 6% de cimento + 40% de RCC 19,35 28,27 30,30 23,94 19,10 

Solo + 8% de cimento + 40% de RCC 22,92 36,92 36,67 28,01 24,45 

Solo + 10% de cimento + 40% de RCC - - 44,95 32,09 24,19 

Solo + 6% de cimento + 60% de RCC 19,16 28,52 37,43 32,09 26,23 

Solo + 8% de cimento + 60% de RCC 22,92 36,16 42,13 35,65 28,39 

Solo + 10% de cimento + 60% de RCC 24,19 33,87 49,27 40,36 33,87 

 

 Através da análise prévia das resistências obtidas, é possível observar que apesar do 

decréscimo na massa especifica houve um ganho de resistência com o acréscimo do resíduo da 

construção civil – RCC e que pode ser observado nos gráficos abaixo. 
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Figura 2 - Evolução da resistência individual  máxima com o acréscimo de RCC 

  

3. CONCLUSÃO 

 

O estudo dessas dosagens possibilita a aplicação de técnicas favoráveis à produção de tijolos 

prensados de solo-cimento com qualidade, bem como o aproveitamento dos resíduos da construção 

civil – RCC. O aproveitamento deste material vem de encontro a uma das diretrizes proposta no 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos, uma vez que propicia a reutilização de um resíduo sólido 

proveniente da construção civil dentro do próprio setor econômico.  
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