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Vindo de encontro  
à dificuldade da  

indústria em conseguir 
matéria prima para 

produzir novos  
produtos, surgiu  

o Projeto:

ecológico
Tijolo



O aumento da produção 
mundial causa impactos 

negativos ao meio  
ambiente e diminuição 
dos recursos naturais. 

Este Manual  
apresenta a utilização 

de resíduos 
sólidos na 

confecção de tijolos 
ecológicos, compactados 

em prensa hidráulica, 
que se diferenciam 
do tradicional por 

dispensarem 
a queima. 
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O 
conceito de construção sustentável 
chegou ao Brasil no início do século, 
mas somente ganhou força com a Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

12.305) que contribuiu para a diversificação de 
produtos, diminuição de custos e obtenção de no-
vas matérias-primas para diversos setores, incluin-
do a construção civil.

A confecção de tijolos com resíduos vem de en-
contro a este conceito e ao serem compactados eli-
minam a queima, diferenciando-se do tijolo tradi-
cional, apresentando também maior uniformidade.

Seu design moderno, tipo modular, reduz tem-
po e valor de mão de obra, cerca de 30% de eco-
nomia no custo final da construção.

Introdução



Termo-
Acústicas
Moderno

Câmaras

e visual

O sistema de encaixe macho/
fêmea permite rápido assen-
tamento e os dois orifícios 
circulares do interior formam 
dutos que podem ser utiliza-
dos para a confecção de vigas 
e pilares, diminuindo o uso de 
madeira no canteiro de obras.

Funcionam como câmaras de 
ar que oferecem isolamento 
térmico e acústico.



Processo
Inovação no

Ou ainda como dutos 
para instalação hidráuli-
ca e elétrica, minimizan-
do a geração de resíduos 
na obra.



Resíduos
capazes de produzir Tijolo Ecológico

Para a confecção dos tijolos ecoló-
gicos, além de solo, cimento e água, 
são incorporados os seguintes resíduos: 
Areia de Fundição, Vermiculita, Diato-
mácea, Cédulas fragmentadas e sem 
valor monetário, fornecidas pelo Banco 
Central do Brasil e Resíduos de Constru-
ção e Demolição.



No Brasil, a indústria de fundição de ferro, 
aço e ligas não ferrosas é um segmento da 
economia que emprega mais de 60.000 tra-
balhadores e fatura em exportações mais de 
um bilhão de dólares por ano.Fundição

Areia de

O método de moldagem mais 
utilizado em todo o mundo para a 
produção de peças fundidas é a 
moldagem em areia, que possui 
índice de consumo de 0,8 kg de 
areia para a fabricação de 1,0 kg 
de peça fundida. 



No final do processo de fundi-
ção a areia resultante pode ser 
reutilizada no próprio processo 
de moldagem até que apresente 
uma baixa na refratariedade, le-
vando a necessidade de troca de 
toda a areia ou sua recuperação. 
Seu reaproveitamento em ma-
teriais alternativos tem sido feito 
na construção civil, através da in-
corporação em sub-bases e ba-
ses de pavimentos flexíveis, em 
argamassa e em blocos cerâmi-
cos, transformando-a de resíduo 
a matéria-prima.



A vermiculita, é um silicato hi-
dratado de magnésio, alumínio e 
ferro que se expande sob aque-
cimento, ficando quimicamente 
ativo e biologicamente inerte. O 
Brasil detém 10% das reservas 
mundiais. Sua baixa elasticidade 
e densidade e elevadas capaci-
dades de adsorção e absorção 
permitem que ela seja usada em 
embalagens de produtos indus-
trializados.

Vermiculita



O mineral na forma expandida 
apresenta baixa massa específi-
ca aparente e condutividade tér-
mica, tornando o produto atrativo 
para a utilização na construção 
civil e agricultura. Quando reco-
berta por compostos de magné-
sio, a vermiculita expandida, pode 
remover com eficiência, enxofre 
e nitrogênio dos efluentes gaso-
sos, tornando-se assim também 
um resíduo.



A diatomácea é um mineral muito utilizado pela 
indústria no processo de filtração e clarificação da 
cerveja, atuando como barreira física no processo 
de filtração. Ela fica saturada muito rápido, com 
material orgânico proveniente do processo de fer-
mentação, o qual inviabiliza sua utilização como 
material filtrante, diminuindo sua vida útil. Uma 
empresa cervejeira de grande porte gera aproxima-
damente 30.000 Kg/mês deste resíduo.

Diatomácea 



De natureza silicosa, possui colo-
ração entre branco e cinza, baixa 
massa específica e tamanho de 
grãos entre 4 e 500 m. São le-
ves e contem sílica opalina junta-
mente com: alumínio, ferro, cálcio, 
magnésio, sódio e potássio e ou-
tros minerais secundários: areia 
quartzosa, gipsita, mica, calcita, 
feldspato e carbonatos de cál-
cio e magnésio, juntamente com 
traços de matéria orgânica.



fragmentadas e sem valor monetário

O Banco Central do Brasil é a ins-
tituição responsável pela emis-
são das cédulas, lançamento das 
moedas nacionais e atividade de 
saneamento do meio circulante. 
As duas ações, emissão e sanea-
mento, visam manter o dinheiro 
que está em circulação no país, 
em boas condições de uso. 

Cédulas





O Banco Central do Brasil descar-
ta todo ano mais de R$ 50 bilhões, 
em notas, cerca de 2 bilhões de 
cédulas, que depois de recolhidas 
são fragmentas, em pedaços de 
dois milímetros e descartadas em 
aterro sanitário.  Se gasta mais na 
troca destas notas do que na pro-
dução de cédulas novas, cerca de 
80% do orçamento, mais de R$ 
230 milhões.



Representa de 40% a 60% do resíduo gerado na 
maioria das cidades brasileiras com:

60% de argamassa
30% de concreto e blocos
8% componentes diversos
2% de materiais orgânicos

Resíduos de
Construção e demolição (RCD)

Civil



A NBR 10.004 classifica os RCD 
como os gerados nas construções, 
reformas, reparos e demolições de 
obras de construção civil, incluí-
das os resultantes da preparação e 
escavação de terrenos para obras 
civis.

Os materiais descartados pela 
construção são jazidas de ma-
térias-primas, pois toneladas de 
RCD são descartadas diariamente 
em áreas impróprias como: córre-
gos, vias públicas, terrenos baldios 
e áreas de preservação. De acor-
do com o Panorama de Resíduos 
Sólidos da Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais (ABRELPE), 
os municípios coletaram mais de 
117 mil toneladas/dia de RCD em 
2013.

A construção civil vem aumentan-
do sua participação na economia 
nacional, sendo responsável por 
15% do PIB brasileiro. Ao mesmo 
tempo ela gera impactos ambien-
tais pelo consumo de recursos 
naturais, alteração de paisagens e 
geração de resíduos.



Fabricação dos

Tijolos



Antes de serem misturados com 
o solo e transformados em tijolos, 
os resíduos precisam 

Já a diatomácea, apesar de 
estar no tamanho correto, 
apresenta muita umidade, 

precisando passar por 
processo de secagem.

A vermiculita e areia de fundi-
ção chegam ao laboratório, com 
umidade e tamanho ideal para 
mistura. 

estar secos e 
no tamanho  
adequado. 



As cédulas, sem valor, fornecidas 
pelo Banco Central do Brasil, che-
gam ao laboratório, 

fragmentadas, 
compactadas  
e embaladas  

a vácuo, 
necessitando de 
processamento 

prévio.





Todos os componentes são ho-
mogeneizados em betoneira, com 
umidade aproximada de12%

Para a  
fabricação  
dos tijolos  
ecológicos 
 utilizam-se

solo 

+  

cimento  

+ 

água 

+ 

resíduos

A proporção de solo 
e cimento é de 8:1. 

Toda vez que é utiliza-
do um resíduo, é dimi-
nuída a quantidade de 

solo utilizada.



A mistura vai para prensa hidráu-
lica, com caixa carregadora, cai-
xa molde (30x15cm com matriz 
aquecida) e parte móvel, respon-
sável pela compactação de 6 to-
neladas que fornece o formato fi-
nal do tijolo.
A caixa carregadora, com movi-
mento horizontal, é responsável 
pelo transporte da mistura, do re-
cipiente de armazenamento para 
a caixa molde. Que recebe, atra-
vés de movimento vertical, uma 
compactação de 6 toneladas, for-
necendo ao tijolo seu formato fi-
nal, com faces planas e arestas vi-
vas, quase livres de imperfeições. 
Garantido pelo processo de com-
pactação na matriz aquecida.





A altura do tijolo chega até 7,5 cm, única dimensão 
variável. Que é diretamente proporcional às carac-
terísticas do solo e seu teor de umidade juntamente 
com as propriedades físicas dos resíduos utilizados 
(tamanho e porcentagem).

Após a moldagem, deve-se assegurar a umidade 
dos tijolos e seu repouso, processo caracterizado 
como cura (28 dias), necessário para garantir a rea-
tividade do cimento e a obtenção de sua máxima 
resistência (NBR10834).

Depois, eles devem ser molhados nas primeiras 6 
horas, e periodicamente por 7 dias. Até o momento 
do ensaio, eles devem ser cobertos com superfície 
plástica, mantendo a umidade, evitando a perda de 
água, por evaporação. Para a realização dos en-
saios de compressão é necessário que o tijolo seja 
lixado eliminando-se toda a parte em relevo de seu 
encaixe macho/fêmea, tornando a superfície per-
feitamente lisa.

Após este preparo, ele recebe, com o auxílio de 
uma superfície vítrea, uma fina camada de pasta 
de gesso, lisa e livre de ondulações. A composi-
ção é deixada em repouso por 24 horas e depois, 
para receber o carregamento de maneira uniforme, 
é centralizado sobre o prato inferior da Prensa de 
Compressão até o momento de ruptura, quando é 
possível obter o valor do suporte de carga de cada 
tijolo, comparando-os com o apresentado pela 
norma.



% DE RESÍDUOS RESÍDUO (L) SOLO (L) CIMENTO (L) ÁGUA (L) RESISTÊNCIA  
À 28 DIAS

0% - 40 5,0 4,8 2,0 MPa

10% CÉDULAS 4 24 3,4 1,2 2,9 MPa

15% CÉDULAS 6 34 5,0 4,3 3,0 MPa

25% CÉDULAS 15 45 7,5 4,6 3,9 MPa

12,5% VERMICULITA 5 35 5,0 5,0 2,0 MPa

25% VERMICULITA 8,8 16 3,0 5,0 2,2 MPa

20% AREIA DE  
FUNDIÇÃO 6 23 5,0 6,0 2,2 MPa

25% AREIA DE 
FUNDIÇÃO 10 30 5,0 4,0 3,0 MPa

5% DIATOMÁCEA 2 38 5,0 5,0 2,3 Mpa

25% DIATOMÁCEA 10 30 5,0 4,0 1,5 MPa

Resultados de

Resistência
As medidas dos materiais utilizados e os resultados 
obtidos estão apresentados na tabela abaixo:



Os resultados obtidos no ensaio 
de compressão, que medem a 

resistência dos tijolos estão,  
quase todos, acima de 1,7MPa, 
conforme recomendado pela 

norma NBR10834 (ABNT, 1994) 
para utilização não estrutural. 

Apenas o tijolo utilizando 25% de 
diatomácia não ficou dentro do  

especificado na norma.
A diatomácea é o único resíduo 
onde o aumento da resistência 

não é proporcional a sua  
utilização no tijolo. As cédulas, a 
vermiculita e a areia de fundição 
quando adicionadas em maior 

proporção, aumentam  
proporcionalmente a resistência. 



A fabricação de tijolos com adição de resíduos, 
com dosagem de 5% a 25%, demonstrou ser viável 
tecnicamente, resultando em valores de resistência 
conforme recomendado pela norma NBR10834. 
Apresentaram bom comportamento mecânico, 
após compactação de 6 toneladas e período de 
cura. 

A interferência de cada um dos resíduos tem 
suas particularidades, observa-se que as cédulas 
aumentam o comportamento mecânico dos tijo-
los, devidos a presença das fibras, fabricadas para 
resistir às intempéries e ao desgaste do tempo. Que 
a vermiculita e a areia de fundição também contri-
buem positivamente para a melhora na eficiência. 
Por outro lado, a diatomácea diminui a resistência 
do tijolo, conforme o aumento do resíduo.

Conclusões
De uma maneira geral, o com-
portamento mecânico dos tijolos 
ecológicos com adição de resí-
duos é positivo, possibilitando um 
novo destino para os resíduos em 
questão, preservando o meio am-
biente, diminuindo o passivo am-
biental de sua disposição final em 
aterro sanitário.
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O setor da construção civil, como grande 
consumidor de recursos naturais e energéticos, 
ao mesmo tempo gerador de resíduos, ao longo 
dos últimos anos busca minimizar estes impac-
tos através de inovações tecnológicas e do de-
senvolvimento de novos produtos. Este manual 
apresenta a utilização de resíduos sólidos na 
confecção de tijolos ecológicos, compactados 
em prensa hidráulica, que se diferenciam do 
tradicional por dispensarem a queima. São in-
corporados areia de fundição, vermiculita, dia-
tomácia, resíduos da construção civil e cédulas 
fragmentadas e sem valor monetário, fornecidas 
pelo banco central do brasil, em até 25% da 
massa total do tijolo.


