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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar o aproveitamento de resíduos que são descartados na natureza, 

principalmente na área da Engenharia Civil, estudando o comportamento mecânico de tijolos de argila junto com 

a adição de resíduos. No Brasil, a construção civil gera cerca de 25% do total desses resíduos, o essencial para 

manter a sustentabilidade  na construção de uma obra é atender às seguintes condições: eficiência no consumo de 

água, reutilizando-a e podendo aproveitar a água da chuva; redução de energia, inclusive com fontes renováveis; 

reciclagem e tratamento correto dos resíduos produzidos na construção; trabalhar em prol de um menor índice de 

emissão de poluentes. (PROMA,2014) Uma alternativa para reduzir os impactos ambientais é o uso de resíduos 

de construção e demolição juntamente com a argila e água, trabalhando com uma dosagem correta. Com base em 

levantamentos de dados de metodologia experimental e análise de artigos publicados, foi possível atingir o objetivo 

de utilizar resíduos na confecção de blocos cerâmicos, pois foram feitos cálculos para determinar a média das 

tensões, com 16 blocos atingindo a média de 3,27 MPA. Conforme a ABNT NBR-7170 - TIJOLOS MACIÇOS 

CERÂMICOS PARA ALVENARIA que determina que os tijolos devem obter no mínimo 3,0 MPA para ser 

utilizado em alvenaria estrutural. Com isso, podemos concluir que é viável a confecção desses blocos, reduzindo 

a utilização de argila e a diminuição dos poluentes causados pelo despejo de materiais de maneira indevida na 

natureza. Desta forma pode-se reduzir o impacto ambiental nas duas extremidades tanto na extração de novos 

materiais como no descarte dos materiais, contribuindo assim para uma construção civil mais sustentável. 
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A preocupação com a sustentabilidade, com o uso correto dos recursos naturais, já é 

percebido há muito tempo. Nos últimos séculos pode-se notar a grande irracionalidade em 

relação aos impactos ambientais causados pelo uso incorreto dos recursos que a natureza 

disponibiliza e também pela poluição, de rios, lagos, mares, oceanos, atmosfera e dos solos 

causada pelo homem. Um caso bem comum que encontramos é na área da engenharia, no 

quanto uma construção produz resíduos que são descartados de formas incorretas na natureza, 

onde poderiam ter outros destinos sustentáveis. (PROMA,2014) 

Os grandes impactos ambientais tiveram início com a Revolução Industrial (século 

XVIII e XIX), marcado pelo surgimento da tecnologia, consequentemente o aparecimento das 

máquinas. Com isso houve a exploração dos recursos naturais em alta escala, surgindo assim a 

sociedade baseada em produção e consumo, o que perdura até o século atual. (ABRECON, 

2002) 

Com isso devemos pensar muito em desenvolvimento sustentável, já que parte da nossa 

natureza foi devastada pela irracionalidade da sociedade. Esse desenvolvimento sustentável 

busca estratégias para produzirmos com menos impactos ambientais. Tem-se a necessidade que 

o setor da engenharia civil adquira novos conceitos que visem a sustentabilidade nessa área. 

(PINHEIRO,2002) 

Uma solução muito eficaz e cada vez mais utilizada nessa área é ter o gerenciamento 

dos resíduos utilizados na construção civil, reciclando-os e utilizando-os na confecção de alguns 

materiais, como em blocos cerâmicos, assim traria vantagens como: diminuição de áreas para 

aterros sanitários e reduzir o impacto à natureza. (PROMA,2014) 

De acordo com GASPARETO e TEIXEIRA (2017) tem-se uma estimativa de que o 

volume dos resíduos sólidos na construção civil representa 50% da massa dos resíduos urbanos. 

Dentre os resíduos podemos destacar argamassa, concreto, plásticos, materiais cerâmicos, 

vidros, madeira, entre outros. 

No Brasil, a construção civil gera 25% do total desses resíduos, o essencial para manter 

a sustentabilidade na construção de uma obra é atender às seguintes condições: ter um canteiro 

de obra sustentável; eficiência no consumo de água, reutilizando-a e podendo aproveitar a água 

da chuva; redução de energia, inclusive com fontes renováveis; reciclagem e tratamento correto 

dos resíduos produzidos na construção; trabalhar em prol de um menor índice de emissão de 

poluentes. (PROMA,2014) 



 
 

 

Uma alternativa é a fabricação de blocos cerâmicos apenas com argila e RCD, (resíduo 

de construção e demolição), como uma forma de sustentabilidade já que poderia reduzir a 

energia na extração da matéria prima, esse material seria obtido a partir da mistura de argila, 

resíduos e água, trabalhando com uma dosagem correta, mantendo assim as características 

desejadas de resistência por norma. 

Em Mineiros, segundo Pereira et al  ( 2019) gera 80,63 kg/m² de resíduos por metro 

quadrado construído, assim percebe-se que há uma necessidade alternativas para reduzir esse 

volume de descarte, e Segundo Moura, Sousa e Souza (2019) esses resíduos de construção civil 

e sua maior parte vai para o lixão da cidade ou para Souza e Silva (2019) eles se transforma em 

descarte irregular em lotes vagos pelas cidade de Mineiros, contribuindo para a proliferação de 

vetores.q1 

Neste sentido este trabalho 

JUSTIFICATIVA 

 

Nos dias atuais, é de grande importância utilizar resíduos de construção civil visando a 

redução dos custos de fabricação, o desperdício e os impactos causados no meio ambiente. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Buscar a preservação do meio ambiente e reduzir os impactos causados pelo possível 

despejo de materiais em locais inadequados. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

O objetivo principal do trabalho é buscar alternativas para o aproveitamento dos 

resíduos de construção civil, por meio da sua incorporação em novos materiais. Neste trabalho 

temos o objetivo de estudar o comportamento mecânico de tijolos de argila junto com a adição 

de resíduos da construção civil, possibilitando assim um novo destino para os resíduos de 

construções, buscando acima de tudo a preservação do meio ambiente e diminuindo os impactos 

causados pelo possível despejo deste material em locais inadequados. 

 



 
 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Argila Comum - Foi retirada nas proximidades do lago canto do cerrado a uma 

profundidade de aproximadamente 20 centímetros. Como estava com bastante umidade, teve 

de ser passada por um processo de secagem para retirar toda essa umidade, como ainda não 

tínhamos uma estufa, a mesma foi colocada no sol por 5 horas para retirar a umidade e assim 

ser possível realizar a moagem manual. 

Resíduo de construção - foi coletada em obras residenciais dentro do município de 

Mineiros, sendo compostos por tijolos, concretos e argamassas, como estava em pedaços 

maiores, teve de ser feito  o processo de moagem assim como a argila, este processo foi feito 

através da aplicação de golpes com um soquete de aproximadamente 15kg até que estes pedaços 

maiores ficassem a ponto de passarem pela peneira de 1,8 mm. 

Água - A água utilizada para a mistura foi proveniente da torneira 

 

Tabela 1- Demonstração de cada elemento que compõem a mistura 

Material Quantidade Percentual dos sólidos 

 KG % 

Argila  24 60% 

RCD  16 40% 

Água  13,5  

Fonte: própria 

 O processo de confecção foi feito através das seguintes etapas: 

1. Coleta da argila: Após ser coletada a argila, foi necessário remover a umidade do 

material, em seguida foi feita a moagem utilizando um soquete de 2kg e o peneiramento para 

remoção de resíduos indesejados, como material orgânico e pedras. A peneira utilizada foi a de 

malha de 1,8 mm. 

 



 
 

 

Figura 1: Argila passando pelo processo de moagem 

 
Fonte: Os autores 

 

2. Coleta dos resíduos de construção: Após ser coletada, o RCD precisou ser moído por 

conta de seu tamanho, o resíduo era composto por pedaços de tijolos, concretos e argamassas. 

Para a moagem, foi utilizado um soquete de aproximadamente 15 Kg e em seguida passou por 

um processo de peneiramento utilizando uma peneira de 1,8 mm. 

 

Figura 2:Resíduo passando pelo processo de moagem 

 
Fonte: Os autores 

 

3. Confecção da forma: A forma para a confecção dos blocos foi feita de acordo com as 

especificações determinadas pela ABNT NBR 7170, obedecendo os tamanhos de (comprimento 

x largura x altura) de (190x90x57)mm, porém, por ter sido feita manualmente, ocorreu uma 

pequena contração na madeira que constituía a forma, ficando com as dimensões finais de 

(180x90x47)mm. 



 
 

 

 

Figura 3: Forma utilizada para confecção dos blocos 

 
Fonte: Os autores 

 

4. Mistura da argila com RCD: Por conta do tamanho da forma para armazenar, foram 

feitas quatro misturas de 10 kg, onde cada uma continha 40% de RCD e 60% de argila, cada 

um dos elementos foram pesados de forma precisa por uma balança eletrônica. 

 

Figura 4: Pesagem dos elementos que compõem a mistura 

 
Fonte: Os autores 



 
 

 

5. Confecção dos blocos cerâmicos: Após a mistura da argila e RCD, foi necessário dividir 

cada mistura de 10 kg em 3 partes de 3 kg e uma parte de 1 kg, pois por ser feito manualmente 

e não termos muito tempo para trabalhar com a mistura após a aplicação da água por conta do 

curto tempo de endurecimento, foi mais conveniente e seguro fazer com proporções menores. 

A parte de 1 kg de cada uma das três misturas de 10 kg foi unida com outras duas partes de 1 

kg de outras duas misturas. Em cada parte de 3 Kg, foi adicionado 900 ml de água. A cada 

mistura, foi possível confeccionar 2 blocos cerâmicos. Foram feitos no total 30 blocos. 

 

Figura 5: Mistura dos elementos 

 
Fonte: Os autores 

 

Figura 6: Blocos finalizados 

  
Fonte: Os autores 

 

6. Descanso e secagem dos Blocos: Após terem sido confeccionados, os blocos ficaram 

em repouso por 72 horas, e após esse tempo de espera, foram levados a uma estufa a uma 

temperatura de 50°C por um período de 48 horas para acelerar o processo de secagem e ter toda 

sua umidade removida.  



 
 

 

Figura 7: Processo de secagem 

 
Fonte: Os autores 

 

7. Queima dos Blocos: Após a secagem, os blocos foram levados para a Cerâmica Rezende 

Maia para a queima, onde ficou por um período de 5 dias. As temperaturas necessárias para 

realizar a queima variam entre 850°C e 1100°C. 

8. Após os tijolos processados foi feito um ensaio de resistência a compressão em uma 

prensa. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÕES 

Ensaio de resistência: Após a queima, os blocos passaram pelo ensaio de resistência à 

compressão, foram feitos uma análise com 16 blocos, onde foi possível determinar a média de 

resistência e atingindo o valor de 3,27MPA. Para a realização do ensaio, foi necessário fazer 

uma adaptação aos pratos da prensa para obter uma área de contato maior entre as amostras e o 

pistão da prensa. 

Figura 8: Ensaio de resistência a compressão dos blocos 

 
Fonte: Os autores 



 
 

 

Os pistões da prensa nos deram o valor de sua força quando os tijolos atingiam o ponto 

de ruptura, assim foram determinados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores 

 

Como a unidade de força era apresentada em Newton(N), foi necessário fazer a 

transformação utilizando a fórmula de tenção, dada por: 

𝜎 =
𝐹

A
   

Onde: σ=Tensão (MPA); F= Força (Newton); A=Área (Metros) 

Como pode ser analisado algumas das amostras tiveram uma menor resistência sendo 

esses blocos incapazes de suportar as tensões necessárias para compor como elementos de 

alvenaria estrutural. Nas amostras 6, 9, 10 e 13, provavelmente por conta de falhas na 

Tabela 2- Resultado dos ensaios de resistência 

Amostras Forças Tensões 

 N MPA 

1 63.787,53 3,04 

2 73.518,22 4,54 

3 70.978,85 4,38 

4 52.577,66 3,25 

5 67.711 4,18 

6 1.458 0,09 

7 55.404 3,42 

8 92.016 5,68 

9 1.458 0,09 

10 1.458 0,09 

11 67.068 4,14 

12 71.687,43 4,43 

13 45.06,44 2,78 

14 66.928,52 4,13 

15 55.460,73 3,42 

16 61.979,38 3,83 
 

 



 
 

 

fabricação, tiveram uma resistência bastante inferior à necessária utilização, as demais 

atingiram a resistência necessária para serem utilizadas.  

 Além dos dados de força, a prensa também nos forneceu esses dados 

graficamente, onde foi possível comparar a resistência, o deslocamento e o tempo que cada 

bloco levou para atingir seu limite e chegar ao ponto de ruptura. 

 

Figura 9: Dados apresentados graficamente pela prensa 

 
Fonte: Os autores 

 

Para sabermos se os blocos cerâmicos poderiam ser utilizados, foram feitas as médias 

das 16 testes, totalizando, uma tensão de 3,27 MPA, conforme a NBR 7170 TIJOLOS 

MACIÇOS CERÂMICOS PARA ALVENARIA que determina os tijolos maciços com no 

mínimo 3 MPA de resistência, o experimento atingiu o nosso objetivo, demonstrando que é 

possível e viável utilizarmos RCD na confecção dos mesmo, podendo reduzir o uso de argila e 

garantindo a sustentabilidade.  

 

CONCLUSÃO 

 

Visando uma alternativa para reduzir os impactos ambientais, sugerimos uso de resíduos 

de construção e demolição juntamente com a argila e água, trabalhando com uma dosagem 

correta na confecção de blocos cerâmicos, pois com base em levantamentos de dados originais 



 
 

 

de metodologia experimental e análise de artigos publicados foram feitos cálculos para 

determinar a média das tensões, com 16 blocos atingindo a média de 3,27 MPA. Conforme a 

ABNT NBR 7170 TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICOS PARA ALVENARIA que determina 

que os tijolos devem obter no mínimo 3,0 MPA para ser utilizado em alvenaria estrutural. Com 

isso, podemos concluir que visando sustentabilidade é viável a confecção desses blocos, 

reduzindo a utilização de argila e a diminuição dos resíduos de construção e demolição jogados 

de maneira indevida na natureza. 
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