
 

 

 

 

 

 

RCC’s eTijolos Ecológicos – Uma alternativa Sustentável para as 

Obras Públicas do Município de Aracaju.  
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1. INTRODUÇÃO  

O tijolo constrói a casa dos mais afortunados e também dos menos favorecidos. Ele é a 
matéria-prima básica na maioria das construções do país. É conhecido apenas por tijolo, mas 
há pouco tempo atrás, uma palavra foi acrescentada ao seu nome: ecológico, por se tratar de 
uma mistura de solo e cimento, sem a necessidade de sua queima em forno a lenha. 

Em tempos de sustentabilidade ambiental, o tijolo ecológico ou tijolo modular destaca-se por 
apresentar uma menor agressão ao meio ambiente na sua fabricação. 

Foi na década de 1940 que se desenvolveu a tecnologia da fabricação de tijolos ecológicos. No 
Brasil, somente depois da década de 1970 é que se passou a produzir tijolos de baixo custo 
utilizando esse processo de fabricação. 

Esses tijolos são mais utilizados nas regiões sul e sudeste, onde se desenvolveram novas 
tecnologias em máquinas e equipamentos que auxiliaram nos processo produtivos, fazendo-os  
cada vez mais otimizado.   

Os tijolos ecológicos são assim chamados por permitirem o uso de areia, resíduos de usinas 
siderúrgicas e petroquímicas que, através do emprego de cimento e água, geram peças 
padronizadas e altamente resistentes. Por não usar o barro vermelho (matéria-prima 
tradicional dos tijolos convencionais), evita-se também a degradação do meio ambiente 
causada por sua extração da madeira. A grande vantagem logística destes tijolos é que podem 
ser fabricados e armazenados na própria obra. 

Outra vantagem referente à questão ecológica é que o processo de produção dos tijolos não 
necessita de fornos. Este fato gera grande economia energética e evita que muitas árvores e 
florestas sejam destruídas para a obtenção da lenha. Os tijolos ecológicos, ou tijolos de solo 
cimento como também são conhecidos, servem para todos os padrões sociais e vem sendo 
cada vez mais difundidos. Mas as vantagens não são apenas para o meio ambiente, são 
também para o conforto, para a estética e o mais interessante, para o bolso. 

Segundo estudos realizados em todo o Brasil, o sistema construtivo dos tijolos ecológicos traz 
para a obra, de 20 até 40% de economia com relação ao sistema construtivo convencional. Um 
dos motivos é que não há desperdício. “Hoje em uma obra convencional cerca de 1/3 do 
material vai para o lixo”, (OSCAR NETO, 2010). 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO – JUSTIFICATIVA 

As obras públicas de construção de casas populares, escolas, creches, CRAS, hospitais, 
UBS – Unidades Básicas de Saúde, etc., são feitas ainda no formato convencional, sem 
foco na Sustentabilidade. Têm-se o conceito de que as Construções Sustentáveis são 
mais caras, mas no caso das obras feitas com tijolos ecológicos a economia é bastante 
significativa, o que justificaria o seu uso.  

Já pensou em você mesmo construir ou participar do processo de construção da sua 
casa própria? 

Pois é, essa alternativa para a construção de casas populares pode ser de algum modo, 
participativa. Por ser de fácil assentamento e por não exigir experiência em 



construções. Você mesmo poderá produzir o seu próprio tijolo ecológico e auxiliar no 
processo de construção da obra. Caso contrário, os processos poderão seguir os 
critérios de Licitações Sustentáveis, com cláusulas específicas em que as casas devem 
ser construídas com tijolos ecológicos e com matérias-primas oriundas dos RCC’s. 
Esses mesmos critérios, também servirão para as demais obras públicas (Escolas, 
Unidades de Saúde, etc).  

Você sabe para onde vão os RCC’s – Resíduos da Construção Civil em Aracaju?  

Atualmente esses resíduos são destinados para uma empresa de beneficiamento, que 
processa esse material e fica com a matéria-prima gerada, para uso em suas próprias 
obras.  
 
São gastos para coleta, o valor de R$ 43,13 (quarenta e três reais e treze centavos) 
por tonelada e R$ 31,22 (trinta e um reais e vinte e dois centavos) para o recebimento 
na Unidade de Beneficiamento, gerando um gasto total por tonelada de: R$ 74,35 
(setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Considerando que em 2018 foram 
recolhidas 4.246,16 toneladas, então o custo no ano (2018) foi de: R$ 315.701,99 
(trezentos e quinze mil e setecentos e um reais e noventa e nove centavos). Já no 
período de janeiro a fevereiro de 2019, foram recolhidas 6.870,85 toneladas num 
custo total de: R$ 510.847,69 (quinhentos e dez mil e oitocentos e quarenta e sete 
reais e sessenta e nove centavos). 
Fonte EMSURB – abril/2019 
 

TOTAL GERAL DE JANEIRO DE 2018 A FEVEREIRO DE 2019: 

EM TONELADAS = 11.117,01 Ton.; 

EM REAIS = R$ 826.549,68 (oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e 
nove reais e sessenta e oito centavos). 

Outro ponto de grande relevância é que os tijolos ecológicos podem ser feitos com 
outros materiais recicláveis além dos RCC’s, o que possibilita o desenvolvimento de 
novas técnicas e pesquisas, podendo assim, serem inseridos na sua composição, tais 
como: o gesso, vidros, plásticos, papel e fibras de coco.  

No caso dos RCC’s, não seria necessário o descarte em aterros, pois servem de 
matéria-prima de excelente qualidade, para as construções não estruturantes, como 
no caso de meio-fios, calçadas, bancos de praça, pisos, e outros. 

Existem grandes vantagens desta tecnologia que justificam o seu uso, dentre as quais 
podemos citar: 

- Diminuição do tempo de construção em 30% em relação a alvenaria convencional, devido aos 
encaixes que favorecem o alinhamento e prumo da parede; 

- Estrutura - As colunas são embutidas em seus furos, distribuindo melhor a carga de peso 
sobre as paredes; 

- Reduz de uso de madeiras nas caixarias dos pilares e vigamentos a quase zero; 



- Economia de 70% do concreto e argamassa de assentamento; 

- Economia de 50% de ferro; 

- Os Tijolos Ecológicos são curados com água e sombra, já os tijolos convencionais dependem 
da queima de lenha em fornos, contribuindo demasiadamente com o aquecimento global e 
com desmatamentos; 

- Sua Durabilidade é maior do que o tijolo comum, pois chega a ser até 6 vezes mais resistente; 

- Alivia o peso sobre a fundação evitando gastos desnecessários com estacas mais profundas e 
sapatas maiores; 

- Fácil acabamento! Se preferir não precisa rebocar e nem pintar, pois os Tijolos Ecológicos já 
possuem um lindo acabamento com os tijolos aparentes, necessitando apenas do uso de 
impermeabilizante a base de silicone ou acrílico, e rejunte flexível (várias alternativas no 
mercado proporcionando mais economia; 

-  O revestimento dos banheiros e cozinha é simples, devido ao seu alinhamento, aplicando-se 
apenas uma fina camada (5mm) de reboco, textura, gesso ou graffiato;  

- A Obra fica mais limpa, sem entulhos; 

- Acústica - como o tijolo ecológico possui dois furos, as paredes formam um isolamento 
acústico, diminuindo os ruídos provocados na rua para o interior da casa. 

- Isolamento Térmico (calor) – O furo dos tijolos, são importantes pois formam câmaras 
térmicas evitando com isso que o calor que esta do lado de fora penetre no interior da 
residência. Com isso a temperatura interna é inferior a externa. 

- Isolamento Térmico (frio) – Com o Frio acontece ao contrario, pois a temperatura da casa fica 
mais quente do que a externa. 

- Proteção de Umidade - Esses furos também propiciam a evaporação do ar, evitando com isso, 
a formação de umidade nas paredes e interior da construção, que causa danos à saúde e 
danos materiais. 

- Instalações Hidráulicas - Toda a tubulação é embutida em seus furos dispensando a quebra 
de paredes, como na alvenaria convencional; 

- Instalações Elétricas - Como as instalações hidráulicas, estas também são embutidas nos 
furos, dispensando conduites e caixas de luz, podendo os interruptores e tomadas serem 
fixados, diretamente sobre os tijolos. 

 

3. OBJETIVOS 

Geral 

Utilizar tijolos ecológicos feitos com RCC’s - Resíduos da Construção Civil nas 

construções de casas populares e obras públicas.    

Específicos:  

a) Diminuir a destinação dos RCC’s para aterros sanitários;  



b) Diminuir os gatos com a coleta e destinação dos RCC’s; 

c) Destinar os RCC’s para usinas de beneficiamentos para produção de 
matéria-prima para produção dos tijolos; 

d) Envolver as comunidades nos processos construtivos de casas populares;  

e) Desenvolver novas tecnologias de produção dos tijolos ecológicos, 
acrescidos de outros resíduos, como forma de mitigar o problema dos 
descartes irregulares, como por exemplo: os resíduos do coco. 

 

 

4. CUSTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR (Estrutura de paredes)  

Para construção de uma casa 35m² com: 01 sala, cozinha, 2 quartos e 1 banheiro serão 

necessários aproximadamente 7. 662 tijolos que poderão ser produzidos com uma 

máquina prensa manual. Esta máquina custa em média R$ 6.000,00 (seis mil reais).   

 



 

Fonte: Simulação ALROMA Máquinas para tijolos ecológicos 

 



 
Fonte: Projeto Padrão – Cadernos Caixa 

 

ETAPA 1 – Elaborar projeto com orçamentos.  

Elaborar projeto com detalhamento das dimensões e descrição dos materiais com seus 
respectivos preços. 

ETAPA 2 – Obra de instalação  

Definir local onde serão instaladas as máquinas e equipamentos de produção, bem 
como disponibilizar um responsável para acompanhamento da obra e administração 
da unidade. 

 



ETAPA 3 – Firmar Termo de Parceria com as Construtoras e Instituições de Pesquisa   

Elaborar o Termo de Parceria com instituições afins, objetivando o apoio técnico 
científico para desenvolvimento de tijolos que atendam as normas técnicas, bem como 
a disponibilização dos RCC’s – Resíduos da Construção Civil junto as construtoras.  

 

5. ORÇAMENTO MAQUINÁRIO/EQUIPAMENTOS  

 

Item Quant. Preço Unitário 
Produção 
Mensal 

Prensa Manual com/ 11 
mold’s 

01 R$ 6.100,00 
20.000 uds 

Prensa Manual PAVER sem 
mold’s 

01 R$ 4.600,00 
30.0 uds 

*Prensa Hidráulica  01 R$ 15.900,00 60.000 uds 

Prensa Automática 01 R$ 91.620,00 80.000 uds 

Peneira Rotativa de Elétrica 01 R$ 3.500,00 - 

Peneira Fácil 01 R$ 2.800,00 - 

Triturador de Terra 01 R$ 2.800,00 - 

Processador de Material 
Abrasivo (RCC’S) 

01 R$ 26.000,00 
- 

Esteira de Abastecimento 01 R$ 6.900,00 - 

 TOTAL  R$ 57.900,00 - 

*Total considerando a Prensa Hidráulica 

Ver possibilidade de utilização da Fonte de Recurso do orçamento destinado a 

Limpeza Urbana para aquisição das máquinas e equipamentos ou constar no edital 

que a empresa vencedora do item coleta de RCC’s, deverá: coletar, processar e 

produzir os tijolos para as obras públicas do município de Aracaju.  

Já no edital para a construção das obras, deverá constar que as obras deverão ser 

feitas com X% (calcular de acordo com a capacidade de aproveitamento dos RCC’s) 

de materiais reciclados.  

 

6.  CUSTO DE PRODUÇÃO DOS TIJOLOS ECOLÓGICOS 

O Custo de produção vária de acordo com a produção mensal, mas para os cálculos 

apresentados, cita-se como sendo a matéria-prima (solo terra) comprada em nossa 

região.  

Para a fabricação de 60.000 tijolos/mês serão necessários os materiais abaixo 

descritos.  



Sendo a matéria-prima o RCC’s, em substituição ao item Solo Terra, teríamos uma 

redução de aproximadamente 50% do valor de R$ 7.500,0, ou seja, uma redução de 

22,87% do Valor Total, passando o custo por unidade de R$ 0,33 para R$ 0,25.  

Item Quant. Preço Unit. Preço Total 

Cimento – Sco 50 kg 360 R$ 24,00  8.640,00 

Solo Terra – 2,5m³ 150 R$ 50,00 7.500,00 

Mão-de-obra  02 pessoas R$ 1.500,00 3.000,00 

Despesas (água e energia) 01 R$ 1.000,00 1.000,00 

  TOTAL 20.140,00 

*Custo por unidade do tijolo R$ 0,33 - Calculo considerando a produção de 60.000 

tijolos/mês feitos com Solo Terra. 

 

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

ETAPAS 
Ano 2019 

J F M A M J J A S O N D 

1. Elaborar projeto com orçamentos 
            

2. Obra de instalação             

3. Firmar Termo de Parceria com as 
instituições afins  

            

4. Inauguração da Unidade de 
Fabricação de Tijolos Ecológicos 
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