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RESUMO 

 

Com o possível desprovimento de recursos naturais a indústria da construção civil 
sendo uma das que consomem grande parte desses recursos tende a uniformizar 
conceitos possibilitando assim ações que direcionam a diminuição dos impactos 
ambientais, intensificando a discussão sobre sustentabilidade neste tipo de indústria. 
Para o desenvolvimento de tecnologias que favorecem a natureza utiliza-se matéria-
prima natural que são de extrema importância para a construção civil e transformação 
do meio ambiente, sendo assim o tijolo de solo-cimento vem sendo um grande aliado 
para o progresso sustentável na área da construção civil pois tem a garantia de 
durabilidade, resistência e manutenção reduzida nas construções feitas com o 
mesmo, quando comparada com outras técnicas usadas na construção com alvenaria. 
O presente trabalho apresenta como principal objetivo a implementação dos tijolos de 
solo-cimento de forma mais acentuada nas construções atuais visando a adoção de 
práticas construtivas sustentáveis que podem minimizar os impactos gerados pelas 
indústrias. 
 

 

Palavras-chave: Construção Civil; Ecológico; Sustentabilidade e Tijolos de solo-

cimento. 
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ABSTRACT 

 
With the possible depletion of natural resources, the civil construction industry is one 
of those that consume a large part of these resources tends to standardize concepts, 
thus enabling actions that direct the reduction of environmental impacts, intensifying 
the discussion about sustainability in this type of industry. For the development of 
technologies that favor nature, natural raw materials are used that are extremely 
important for civil construction and environmental transformation, and so soil-cement 
brick has been a great ally for sustainable progress in the area of construction since it 
has the guarantee of durability, resistance and reduced maintenance in the 
constructions made with the same, when compared with other techniques used in the 
construction with masonry. The main objective of the present work is the 
implementation of soil-cement bricks in a more accentuated way in the current 
constructions aiming at the adoption of sustainable constructive practices that can 
minimize the impacts generated by the industries. 

 

 

Key-words: Construction; Ecological; Sustainability and soil-cement bricks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

   A construção feita com tijolos de solo-cimento vem sendo reconhecida de 

forma justa como uma alternativa sustentável que tem total relação com a 

simplicidade, trazendo assim características vantajosas consideráveis ao se comparar 

com outras técnicas usadas na área da construção civil.  

A utilização de tijolos de solo-cimento tem ganhado cada vez mais espaço na 

construção modular e ecológica alinhando-se perfeitamente ao padrão de 

sustentabilidade, levando ao desenvolvimento de metodologias construtivas e 

garantindo níveis maiores de eficiência energética, ecológica, econômica e social. 

  Tijolos feitos com solo-cimento tem um excelente desempenho de estética, 

segurança, resistência e durabilidade suficiente quando comparada com outras 

técnicas usadas na construção com alvenaria, ganhando mais espaço a cada dia nas 

construções sustentáveis, que vão de conjuntos habitacionais de benefícios sociais a 

residências de alto padrão e muitos outros tipos de construção, dentre elas instalações 

industriais e comerciais de diversos portes e tipos. 

A indústria da construção civil é um dos setores que crescem 

exponencialmente. A busca por alternativas que reduzam os impactos ambientais tem 

sido uma das maiores preocupações mundiais, tendo em vista que as necessidades 

de habitar em um mundo melhor seja uma preocupação ecologicamente correta, faz-

se com que a produção de produtos sustentáveis aumente gerando assim menos 

danos ao ambiente. Desse modo a pergunta que norteia este texto é: Quais os fatores 

que influenciam a adoção dos tijolos de solo-cimento na construção civil? 

O presente trabalho leva a compreender informações sobre o tijolo de solo-

cimento e sua garantia de sustentabilidade tendo como objetivos específicos conhecer 

o histórico do tijolo solo-cimento; identificar as características físicas do mesmo; 

analisar a viabilidade econômica e sustentável. 

Classifica-se como uma pesquisa de natureza exploratória, que se fará 

adotando o delineamento definido por Gil (2008) como uma pesquisa bibliográfica, 

tendo enfoque nas pesquisas seus pontos econômicos, ecológicos, técnicos e 

construtivos, constituído principalmente de livros, publicações periódicas e artigos 

científicos. Quanto a temporalidade dos materiais, foram escolhidas referências 

publicadas nos últimos 20 anos escritas em português e inglês, as palavras chaves 

utilizadas na busca foram: Construção Civil; Ecológico; Sustentabilidade e Tijolos de 

solo-cimento.
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2. HISTÓRICO DO SOLO-CIMENTO 

 

Há Milênios o solo ou terra crua como também é chamada vem sendo utilizada 

pelos homens, tendo como objetivo resolver problemas de habitação da humanidade, 

estando presente em qualquer parte do mundo. É comum encontrar esses tipos 

construções históricas que resistiram o tempo, mostrando assim a durabilidade e 

resistência desse tipo de material.  

Indícios arqueológicos confirmam várias cidades da antiguidade construídas 

com esse tipo de material. Cidades bíblicas erguidas há 10000 anos como Jericó, na 

Palestina, sendo talvez a mais antiga; Catal Hoyuk, na Turquia, Akhet-Aton, no Egito 

e na Mesopotâmia, Assíria, Egito e na antiga cidade Babilônia, Iraque (TAVEIRA, 1987 

e LOPES, 2002). 

Algumas construções também podem ser encontradas na Califórnia, EUA, 

grande parte das cidades foram erguidas com o solo, no Irã, Iraque, há construções 

de aproximadamente quatro séculos erguidas, algumas com pouco mais de 10 

andares (TAVEIRA, 1987).  

Um outro exemplo do emprego de solo nas construções antigas está na 

Grande Muralha da China como mostrado na Figura 1, construída originalmente há 

aproximadamente quatro mil anos, feita somente por terra batida em seguida foi 

coberta por pedras e tijolos formando assim um grande aspecto de uma parede de 

pedra (MINKE, 2000). 

No Brasil há vários exemplos do uso de solo, como em algumas fazendas nos 

vales do Paraíba e Ribeiro, São Paulo, que foram revestidas de tabatinga (barro 

branco), também em levantamentos de muros em Salvador, que eram usados como 

fortificações contra os índios. A marcante presença do solo em construções históricas 

é representada em grandes cidades do Brasil como Minas Gerais entre as quais 

Diamantina e Ouro Preto, algumas cidades do Nordeste, além de cidades atraentes 

do Rio de Janeiro como Parati (TAVEIRA, 1987). 

Na cidade de São Paulo no ano de 1985, em uma exposição foi apontado que 

1/3 dos habitantes do mundo viviam em casas de terra crua. 
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FIGURA 1– A Grande Muralha da China 

 

Fonte: (ABRIL  2018) 

 

Segundo CEBRACE (1981), ABCP (1985) e as normas brasileiras, o solo-

cimento é um produto endurecido resultante da cura de uma mistura homogênea 

compactada de solo, cimento e água em proporções estabelecidas através de 

dosagem, realizada conforme a NBR 12254 (2013).  

O solo-cimento foi inserido no Brasil, em 1936, pela Associação Brasileira de 

Cimento Portland - ABCP (SEGANTINI e CARVALHO, 2000). Esta utilização teve 

como finalidade a redução de custos em habitações populares. 

Inseriu-se o solo-cimento em moradias no Brasil em 1948, a partir da 

construção das casas do Vale Florido, na Fazenda Inglesa em Petrópolis, Rio de 

Janeiro (ABCP, 1985). Eram feitas experiências com o solo-cimento desde 1930. Ao 

fim da década de 50 a mistura entre o solo e o cimento estava totalmente aprovada 

no Brasil, passando a ser usada como uma inovação para redução de custos no ramo 

da construção civil. 

O Instituto del Cemento Portland Argentino – IPCA, foi responsável pela 

construção da primeira casa feita com solo-cimento, visto que a Argentina 

demonstrava de maneira correta o uso deste material no método construtivo 

(TAVEIRA, 1987). 

Construções com solo-cimento são utilizadas desde 1985, por prefeituras, 

entidades particulares e autarquias, que desde esse período são beneficiadas através 

vantagens econômicas e técnicas que este material oferece (ABCP, 1985).  
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Com o problema habitacional dos países em desenvolvimento gerou-se a 

utilização de matérias-primas alternativas como o solo-cimento para a fabricação de 

tijolos. Contudo, a utilização do solo compactado na construção não é uma ideia 

recente. Desde a antiguidade o solo é usado na construção, tendo o seu fator de 

qualidade comprovado. 

Apesar de a ideia da aplicação do solo compactado ser antiga, a forma 

comprimida feita através de equipamentos deu-se com a criação da primeira prensa 

manual na década de 50 (BARBOSA e MATTONE, 2002). 

Algumas construções encontradas nas regiões de Catas altas, Minas Gerais, 

de aproximadamente 200, foram construídas utilizando o solo em forma de tijolos 

como material para as construções. 

Construções mais atuais mostram que técnicas com a utilização do solo 

reforçado com cimento (solo-cimento), tem crescido cada vez mais, não apenas em 

construções populares, mas em moradias de diferentes tipos de classes sociais, 

demostrada na Figura 2. 

 

 

FIGURA 2- Construção em tijolos de solo-cimento 

 

Fonte: Revista Geração Sustentável (ABRIL de 2018). 
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É possível afirmar que os tijolos prensados de terra crua são uma forma 

“moderna” de uso da terra como material de construção. Visto que a terra sendo um 

material milenar, passou-se a ser utilizada em forma comprimida por equipamentos 

na década de 1950, quando o pesquisador Colombiano G. Ramires, teve a brilhante 

ideia de criar uma prensa manual para fabricação de tijolos.  

Esta ficou mundialmente conhecida como prensa CINVA-RAM (Figura 3), 

sendo primeiramente conhecida como organismo de habitação popular do Chile, onde 

Ramires trabalhava. 

 

 

FIGURA 3 – Prensa manual CINVA-RAM 

 

 

 

Fonte: Coletânea Habitare – vol.2 

 

 

O Banco Nacional de Habitação (BNH) auxiliou a Associação Brasileira de 

Cimento Portland (ABCP) que teve muitos trabalhos com o que se chamou de solo-

cimento a desenvolver uma prensa para a fabricação de tijolos de solo cimento. 

Considera-se que a pressão de compactação exercida na terra possa chegar cerca 

de até 2 Mpa.  
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3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS TIJOLOS DE SOLO-CIMENTO 

 

A mistura do solo-cimento é baixo custo e fácil execução oferecendo 

resistência e durabilidade aos blocos prensados (tijolos), feitos por processo manual, 

mediante compactação (CEBRACE, 1981). A compactação ou prensagem da mistura 

é um dos fatores mais importantes na execução de tijolos de solo-cimento. 

A compactação, segundo Mitchell e Kati (1981) apud Montardo, Consoli e 

Prietto (2001) é um dos métodos utilizados para melhoria dos solos. Afirma o CEPED 

(1985) que o controle da compactação é um dos requisitos básicos para a preparação 

de peças utilizando a mistura de solo-cimento. 

Segundo Ceratti e Casanova (1988) é necessário avaliar cuidadosamente a 

gênese; composição; propriedades física e química dos solos e o reconhecimento do 

cimento como ligante para o ganho de resistência estabilizada com o cimento. 

De acordo com Martins et al. (2006) as composições que foram misturadas 

com cimento portland possuem valores de resistência a compressão mais altos devido 

suas características físico-químicas de finura e teor de insolúveis. Para uma boa 

homogeneização da mistura é fundamental que o cimento seja adicionado ao solo 

seco e misturado até que se consiga uma coloração uniforme (CEBRACE, 1981). 

Somente depois da mistura homogeneizada acrescenta-se a água em sua devida 

quantidade. 

São considerados ideais para esta utilização os solos silto-arenosos, os silto-

argilosos, porém, a quantidade de areia deve maior ou igual a quantidade de finos 

(silte e argila) aproximadamente. Na maioria das vezes são utilizados solos 

popularmente conhecidos como pirraça, saibro ou até mesmo as terras vermelhas e 

amarelas sendo de boa qualidade.  

São evitados solos cinza-escuros ou pretos, ficando isentos de matérias 

orgânicas, pois esses tipos de solo são prejudiciais ao produto final, os tijolos. Para 

que tais condições aconteçam, torrões, pedregulhos e raízes são retiradas uma vez 

que reduzem a qualidade do tijolo, tornando-se então indispensável o peneiramento. 

O processo de fabricação dos tijolos de solo-cimento é ilustrado na Figura 4 através 

de um fluxograma. 
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FIGURA 4 - Fluxograma de processo de fabricação 

 

 

Fonte: GOMES, 1980 

 

 

De acordo com Pisani (2005), acrescenta-se que, por se tratar da terra crua o 

tijolo de solo cimento possui matéria-prima abundante em todo o planeta. A autora 

ainda ressalta que o produto não precisa ser queimado, o que proporciona economia 

de energia, além de proporcionar ambientes confortáveis com pouco gasto energético, 

permitindo conforto térmico e acústico, pelo fato de possuir características isolantes, 

conforme imagem de uma construção concluída (Figura 2). 

Foi criada uma normatização para a construção em terra no Brasil, mais 

precisamente a norma NBR 8491 (ABR, 1984) Tijolo de solo-cimento, que indica 

parâmetros para a produção de tijolos maciços de solo-cimento em uma definição da 

resistência à compressão e da absorção d’água. 

A resistência à compressão dos tijolos de solo-cimento de acordo com 

FERREIRA, R,C.(2003) é superior ao tijolo convencional tal como a qualidade final 

contendo dimensões regulares com faces planas e lisas. Limita-se também o uso de 
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argamassa que é trocada por uma cola PVA ou o uso de tijolos de solo-cimento 

modulares que são encaixados uns nos outros. 

O tijolo mede 12,5 cm de largura, 25 cm de comprimento e 6,5 cm de altura. E 

em conjunto com os tijolos também são fabricados os tijolos tipo canaletas e os meio 

tijolos para que haja perfeição nas construções moduladas. 

 Tijolos prensados como é o caso dos tijolos de solo-cimento são moldados 

com uma percentagem de água em torno de 8% a 15%. Contudo a tendência da água 

é sair do interior do tijolo. Se ocorrer a saída rápida da água, não vai haver tempo para 

esta reagir com todos os grãos de cimento, prejudicando a qualidade dos blocos.  

Sendo assim é fundamental o impedimento da saída da água utilizada na 

mistura do produto após sua fabricação para que se obtenha um ótimo resultado da 

cura. Um método muito eficaz consiste em cobrir os tijolos com uma lona plástica, 

impedindo assim a evaporação da água.  

Indica-se o uso dos tijolos de forma aparente de acordo com o gosto do 

consumidor, podendo ser usado também como acabamento a tinta acrílica ou uma 

fina camada de gesso como mostrado na Figura 5. 

 

FIGURA 5 – Casa construída com Tijolos de Solo-Cimento 

 

Fonte: CIA DO BEM, 2011. 
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Segundo a ANTITECO (Associação Nacional da Indústria do Tijolo Ecológico) 

os tijolos trazem economias de 50% com concreto e 60% com ferragens para a 

sustentação estrutural das edificações; 100% com madeira para a armação de formas 

estruturais de vigas, colunas e vergas; estima-se a economia de 100% do cimento e 

agregados em argamassas de revestimento para regularização e acabamento das 

paredes internas e externas fazendo com que apenas o rejuntamento dos tijolos seja 

feito conforme os aspectos físicos e regulares do tijolo em si. 

Os Tijolos de solo-cimento são condutores para rede hidráulica e rede elétrica 

visto que seu corpo possui furos conforme a Figura 6, facilitando assim a passagem 

de fios elétricos e canos hidráulicos (Figura 7), evitando assim o procedimento de 

quebrar paredes como no caso dos tijolos convencionais feitos de cerâmica ou blocos 

de concreto. 

 

FIGURA 6 – Tijolo de Solo-Cimento 

 

Fonte: Eco Máquinas, 2018. 
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FIGURA 7 – Passagem das redes elétrica e hidráulica. 

 

Fonte: Eco Máquinas, 2018. 

 

Segundo Carvalho e Poroca, apud Carneiro (2001), paredes edificadas por 

tijolos de solo-cimento têm seu comportamento térmico e sua durabilidade similar às 

construções feitas com tijolos convencionais. 

Além do que os tijolos de solo-cimento podem ser aplicados em alvenaria de 

vedação ou estrutural, atendendo às resistências e estipulando critérios de projeto, 

devendo ser os mesmos critérios usados para materiais convencionais, seguindo 

assim indicações de cuidados e manutenção. 

 



 

 
 
 

22 

4. VIABILIDADE SUSTENTÁVEL E ECONÔMICA 

 

De acordo com Bellen (2005) sustentabilidade é definida por um conceito 

fundamentalmente normativo que propõe paradigmas da complexidade, instabilidade 

e intersubjetividade, implica-se a manutenção, para cada geração, de um nível 

socialmente aceitável de desenvolvimento humano. 

Segundo John (2004), estima-se que algo entre 20 e 50% dos recursos 

naturais consumidos pela sociedade são utilizados na construção civil. Em um metro 

quadrado são gastos uma tonelada de materiais gerados pela indústria da construção 

civil. 

Uma das principais questões da sustentabilidade é como serão alcançados 

mundialmente os desenvolvimentos social e econômico sem que coloque em perigo 

os ecossistemas do planeta. Sobre o conceito de sustentabilidade também pode ser 

referida como a capacidade de certificar a qualidade de vida da sociedade criando 

condições necessárias para o bem-estar da população. 

Há inúmeras vantagens no ponto de vista ambiental dos tijolos feitos de solo-

cimento, pois com os blocos feitos de materiais reciclados, evita-se também a 

degradação ambiental feita pela extração por exemplo no uso de barro vermelho que 

é a matéria-prima tradicional usada na confecção de tijolos convencionais. Acentua-

se ainda mais o valor em termos de sustentabilidade ambiental. Tendo assim materiais 

de fácil obtenção, sistemas construtivos simples e pouco investimento em 

equipamentos (CEPED, 1985). 

Sem colocar em risco a construção o tijolo de solo-cimento tem como objetivo 

minimizar a agressão ao meio ambiente. Com a substituição do tijolo convencional 

para o tijolo de solo-cimento, garante-se a redução de resíduos e argamassas na obra, 

além de dar à construção celeridade. O tijolo não passa pelo processo de queima, 

pois usa-se o processo de cura diminuindo assim a emissão de gás carbônico. 

 Utiliza-se geralmente o solo que está disponível no local da obra ou próximo 

a ela, o que dispensa o uso de transporte e a utilização de equipamentos sofisticados, 

o que torna o custo da obra baixo. 

Os tijolos de solo-cimento é um produto a mais dentro do plano de 

desenvolvimento sustentável, incentivando assim a aplicação de novas técnicas e 

alternativas que substituem processos e produtos que investem na agressão ao meio 

ambiente.   
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Variadas áreas notaram a importância de se adaptarem a novas demandas do 

consumidor, com isso a busca para um desenvolvimento sustentável aumentou, 

gerando inovações na área da construção, consolidando uma importante prática na 

sustentabilidade, atenuando-se ao impacto ambiental gerado pelo setor e na redução 

de custos (JHON,2000). 

Os benefícios do tijolo de solo-cimento transpassam do que diz respeito a 

impacto ambiental, servindo também para área econômica no seu processo 

construtivo. Pesquisas realizadas em todo o Brasil informam que tijolos de solo-

cimento trazem para a obra de 20 até 40% de economia com relação à construção 

convencional (SEBRAE). 

Alguns dos materiais industrializados e denominados convencionais 

consomem muita energia e requerem processos de produção centralizados gerando 

assim uma enorme quantidade de rejeitos, emissão de gás carbônico e de outros 

poluentes lançados na atmosfera. Segundo MEHTA (1999) por exemplo, a fabricação 

de uma tonelada de cimento lança na atmosfera outra tonelada de CO2.  

Os tijolos feitos a partir de argila sendo ela a matéria mais comum, são 

submetidas a um processo de cozimento de 3 dias em fornos que utilizam 

combustíveis como lenha, pó de serragem e lixo. Processo esse que produz gases 

danosos ao meio ambiente. 

Além da poluição causada pela queima no processo de fabricação, o tijolo de 

solo cimento, é considerado uma alternativa de qualidade evitando o aumento do 

desmatamento e suas consequências na natureza. 

No Nordeste brasileiro, a vegetação nativa e utilizada na fabricação de tijolos 

cerâmicos sendo também usada como combustível, contribuindo para aumentar o 

grave problema da desertificação, sendo comum naquela região, portanto a aplicação 

de materiais de custos mais baixos, redução de energia e danificação do meio 

ambiente como o tijolo de solo-cimento, tem como objetivo a contribuição da 

sobrevivência humana. 

Segundo a ANTITECO as construções feitas com esses tipos de tijolos trazem 

economia para a conclusão da obra, aumentando consideravelmente a velocidade da 

construção refletindo também em outras economias como a alocação e mobilização 

de mão de obra e a redução do desperdício por quebra pois é estimado mais de 15% 

da utilização do material. 
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As construções com tijolos de solo-cimento modular uma diminuição de até 

80% no uso de cimento e até no uso 100% em madeira evitando o uso nas caixarias 

dos pilares, vergas e contra-vergas pois os dutos que se formam com o preenchimento 

de concreto em seus furos geram os grautes (Figura 7), que são as colunas estruturais 

por toda extensão da construção e o uso de tijolos canaletas que também são 

preenchidas com concreto fazendo com que as cintas de amarração (Figura 8), tragam 

resistência a obra deixando-a mais segura e limpa, evitando o acúmulo de entulhos. 

  

 

FIGURA 8- Formação de grautes na construção 

 

Fonte: Eco Máquinas, 2018. 
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FIGURA 9- Cintas de amarração 

 

Fonte: Eco Máquinas, 2018. 

 

Com a tendência da sustentabilidade dá-se por economia o custo-benefício na 

diminuição de gastos e melhor aproveitamento das matérias-primas gerando assim o 

aumento da busca pelos tijolos de solo-cimento pela sua qualidade. Objetiva-se a 

contribuição maciça na economia do país, levando em conta o reaproveitamento das 

matérias descartáveis, sendo um produto durável e resistente caracteristicamente, 

além de baixo custo e alto potencial de aplicabilidade na Construção Civil no que se 

refere à construção de moradias populares. (PAIVA, 2011). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tijolo de solo-cimento conhecido como tijolo ecológico, BTC (Bloco de Terra 

Comprimida) ou ainda tijolo modular é um elemento que busca atender a demanda 

mundial para a realização de construções sustentáveis desde a antiguidade sem 

atingir os setores de construções tradicionais. 

O principal objetivo deste trabalho é a conscientização e interesse na redução 

dos impactos ambientais gerados pelos setores da construção civil que vem 

crescendo e se expandindo gerando assim, o esgotamento de alguns recursos 

naturais, tais práticas favorecem as técnicas alternativas de fabricação de produtos 

sustentáveis com a matéria-prima existentes no mundo. 

Sistemas de construções com o tijolo de solo-cimento são inovações que não 

só favorecem o paradigma da sustentabilidade como também aprimora a eficiência 

dos processos construtivos na área da construção civil, gerando fatores 

economicamente viáveis para os fabricantes, construtores e sociedade. O presente 

trabalho tem como objetivo propostas para planos futuros, tendo enfoque na questão 

sustentável e diminuição de impactos ambientes.  
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