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INTRODUÇÃO 

 
Nos dias atuais, é cada vez maior a retirada de matéria-prima 

da natureza destinada às construções. O material para construção 

civil é um dos grandes vilões que contribuem para os problemas 

ambientais.  

 O tijolo convencional, além de trazer malefícios ao meio 

ambiente acaba também sendo um alto custo a população 

Brasileira, tornando inacessível para algumas classes sociais 

adquirirem a casa própria.  

 Com base nesses problemas, o tijolo ecológico vem se 

tornando cada dia mais viável. Este produto é secado ao sol ou a 

sombra, diferente do convencional que é secado em fornos, 

poupando a derrubada de árvores e a emissão de gases na 

atmosfera. Além da preocupação ambiental, o tijolo ecológico 

também tem outros aspectos positivos que podem ser ressaltados; 

não é necessária a pintura da casa nem o uso de reboco, possui 

aberturas que facilitam a passagem de canos e fiação, dispensando 

a quebra e consequentemente a geração de resíduos, é também 

muito mais resistente do que o convencional. O tijolo ecológico é 

um diferencial para ajudar não apenas o consumidor, mas 

principalmente a natureza. 
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2. ANÁLISE DE MERCADO 

 

2.1 PRODUTO OU SERVIÇO 

 

Com base nas tendências de mercado e tendo em vista a necessidade 

da implantação de alternativas que contribuam na preservação do Meio 

Ambiente, o produto oferecido será o Tijolo Ecológico modular no formato 

tradicional, meio tijolo e canaleta. Este material não utiliza o barro vermelho 

como o tijolo convencional, fato que evita a extração do Meio Ambiente. O 

processo de cura evita o desmatamento, o aquecimento global e emissão de 

gases como o Dióxido de carbono por necessitar apenas de água e sombra. O 

tempo de construção diminui em pelo menos 30%, devido a facilidade do seu 

encaixe na estruturação da obra. Outro fator positivo é redução dos custos 

devido a economia de materiais. Comparado ao tijolo tradicional, o tijolo 

ecológico traz inúmeros benefícios a mais. Sendo assim, será instalada uma 

fábrica na cidade de Toledo no Paraná para atender parte da região Oeste do 

estado. 

A intenção é promover um diferencial na região oeste e promover mais 

uma opção aos usuários do produto para que possam optar por um produto 

sustentável que traga vantagens competitivas ao longo de toda a cadeia, com 

menores percas, reaproveitamento de produtos (evita entulhos), maior 

agilidade no processo  e se torne economicamente viável. 

O principal produto será o Tijolo Ecológico, ofertado o modelo comum e 

canaleta para estruturação de obras de portes variados. Além do produto, a 

empresa Ecotijolos Base vai oferecer treinamento e suporte para utilização do 

material, com assistência no acompanhamento das obras para garantir e 

viabilizar o negócio dos usuários. 

A Instalação da fábrica depende inicialmente da consulta comercial na 

prefeitura municipal para certificar se o local escolhido está de acordo com as 

normas exigidas no segmento de atuação da empresa. Após esta etapa, é 

necessário que o local sofra a inspeção da Vigilância Sanitária para que 

posterior a isso seja gerado o Alvará de licença que permite o funcionamento 

da fábrica no endereço desejado. 
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Serão ofertadas quatro opções de modelos: O primeiro deles, o bloco 

ecológico modular com dois furos. Esta opção é mais resistente e de maior 

altura. Seu emprego é indicado em obras maiores, pois devido ao tamanho da 

sua altura ser o dobro do tijolo ecológico convencional, otimiza-se o tempo de 

concepção da obra.            

 

A segunda opção será o tijolo ecológico modular com dois furos no 

modelo tradicional. A única diferença para o bloco é que este possui metade do 

tamanho da altura, chegando até7 cm. 

 

Também o meio tijolo modular com largura e comprimento de 12,5 cm 

com 6,25 cm de altura, usados para emendas e nos pontos finais das linhas ao 

assentar os tijolos. 

 

Por fim, o tijolo canaleta que cumprem um papel fundamental na 

estrutura da obra, pois eles formam as chamadas cintas de amarração que são 

as vigas que devem ser construídas em toda a extensão da construção para 

solidificar a alvenaria. Além disso, também conduzem o sistema elétrico e 

hidráulico. Seu formato facilita a execução da obra e diminui os custos. 
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Existem diversos tipos e variados tamanhos de tijolos ecológicos no 

mercado, porém são três modelos básicos, fundamentais que garantem uma 

obra de qualidade. 

 

 

 

 

2.2 Diversidade de produtos 
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Além do fornecimento dos produtos, a Ecotijolos Base vai contar 

também com módulos de treinamentos oferecidos para as empresas e 

profissionais que ainda não possuem experiência com este tipo material. 

 

3. ESTUDO DOS CLIENTES 

 
A Ecotijolos Base vai atender tanto a Pessoa Física através da venda 

direta, como a Pessoa Jurídica, por meio de parcerias e contratos com as 

empresas do ramo da construção civil, com faixa etária entre 20 e 65 anos, que 

torna-se tamanho das famílias um fator indeterminaste e que não existe um 

padrão de profissão e perfil para este cliente, visto que o tijolo será necessário 

a qualquer pessoa que deseje realizar uma obra. 

Não há padrão estabelecido em relação a renda dos clientes pois o 

produto oferecido é capaz de abranger classes sociais variadas, que abrangem 

todos os níveis de escolaridade, basta ter poder aquisitivo pois com eco tijolos, 

o valor final das obras são mais acessíveis, podendo atender todo a região 

oeste do Paraná e ate mesmo o  país. 

No caso de pessoas jurídicas teremos foco em fornecer para o ramo que 

oferece materiais para fins de construção civil, normalmente são empresas que 

atuam há anos no mercado, portanto já estão consolidadas como marcas de 

confiança, algumas possuem filiais pela região Oeste do Paraná como é o caso 

da Bigolin que possui sede em Cascavel e filiais em Toledo, Marechal Cândido 

Rondon e Foz do Iguaçu. 

Os pagamentos serão mediante contratos de serviço, pois será feitas 

buscas de negociações com empreses que possui um maior período de 
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atuação nas cidades em que estão localizadas e as referências de mercado, 

que tenham uma boa imagem perante a sociedade. 

Os produtos normalmente são oferecidos a quantidade necessária para 

a estruturação da obra. Por exemplo: a pessoa física normalmente vai adquirir 

o produto até a finalização da casa, costumam comprar em lojas físicas da 

própria região ou virtuais destinadas a venda de materiais de construção. 

O valor unitário do modelo de tijolo tradicional com 6 furos vermelho é 

em torno de R$ 0,41 a unidade, com descontos de 5% na compra do milheiro, 

cerca de R$ 20,50. 

Nem sempre o preço é quem define a venda, principalmente neste caso 

onde o maior interesse é na qualidade e durabilidade do material, além de 

praticas sustentáveis na produção que não degrada ao meio ambiente. 

Pode ser utilizado em qualquer construção, o objetivo é evitar problemas 

ou danificações na estrutura da obra. Portanto, pode-se dizer que a qualidade 

do produto e seus benefícios é um dos pontos que mais interferem na decisão 

de compra. 

A marca também pode ser um fator decisivo devido a indicação e 

referência no mercado. 

O prazo de entrega também possui grande relevância neste aspecto, 

pois normalmente as obras têm um prazo pré-determinado para o 

desenvolvimento.  

O objetivo é atingir a região da cidade de Toledo no estado do Paraná, 

tendo em vista que até o momento a fábrica mais próxima da região no mesmo 

seguimento está localizada na cidade de Maringá, ao norte do estado. A fábrica 

estará sediada em um ponto fora do centro da cidade para facilitar a logística 

da empresa, porém será dentro de uma via acessível. 

 

4. ESTUDO DOS CONCORRENTES 

 

Observando o comportamento de empresas que fornecem tijolos de solo 

cimento (Ecológicos), percebe-se que a principal determinação para escolha do 

local da instalação de uma fábrica de solo cimento e disponibilidade de 
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matéria-prima, sendo o principal fator nos custos de todo o processo, e devido 

a isso, a escolha de determinados pontos para produção. Segundo empresas 

do ramo de atividade como Eco-Máquinas (MT) e Alroma (PR),na região Oeste 

do Paraná, tornou-se mais dificultoso a aquisição da matéria-prima devido ao 

tipo de solo disponível na região, que não dispõe das características 

necessárias para produção do solo cimento, tornando mais caro pelo fator 

logística e também de ser necessário mais máquinas para preparo do material 

em casos de reutilização de subprodutos. Tratando de fornecedores do mesmo 

seguimento na região, Alroma, localizada em Palmas-Sudoeste do Paraná, 

trabalha com fornecimento de máquinas e equipamentos para fabricação de 

solo cimentos, fornecendo assistência técnica e acompanhamentos ao longo 

da produção, tendo como produtos secundários a venda de tijolos solo cimento. 

 

 

  

Analisando concorrentes diretos, o mais competitivo e mais próximo em 

localização e mesma características de trabalho ao nosso, encontra-se a 

empresa BMB Construtora, localizada em Nova Laranjeira-PR, que trabalha 

com fabricação e venda de solo cimentos, além de construções e prestação de 

serviços na região, sendo uma empresa nova na atividade iniciada em 2012, 

ainda não expandiu amplamente seus trabalhos, atua com mais frequência em 

sua micro-região onde esta situada, Nova Laranjeiras, Quedas do Iguaçu, 

Laranjeiras do Sul, Guaraniaçu, Laranjal, Catanduvas, etc. 
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Outra empresa do seguimento, na região de Maringá, em São Jorge do 

Ivaí, atua a empresa de agronegócio MF-Rural, que fornece solo cimento pra 

instalações agrícolas, além de construção e suporte técnico na construção civil, 

porém, possui outros ramos de atividade no âmbito do agronegócio, possuindo 

o tijolo de solo cimento apenas como mais um de seus variados produtos e 

serviços, possui uma margem de R$800,00 o milheiro do solo cimento. 

 

 

5. ESTUDO DOS FORNECEDORES 

 

A matéria-prima é o fator de maior relevância para a produção dos 

materiais. Entretanto, o solo ideal deve apresentar o teor de areia superior a 

50%. Como na região não há este tipo de solo, o fornecimento será fornecido 

de sub-produtos e de outras regiões, sendo utilizado matéria-prima oriunda do 

reaproveitamento de resíduos de obras tradicionais que aparece em grande 

disponibilidade na região, além de matéria-prima extraídas dos próprios 

mananciais que já são explorados na cidade de Nova Santa Rosa-PR, que com 

licença ambiental concedida pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná) 

conseguem fazer extração da matéria-prima para olarias da região, porém, no 

caso da Eco-tijolos Base, o material desta extradição deve ser corrigido com 

acréscimo de areia para chegar as características necessárias para o tijolo 

modular. 
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Segundo Tila (fiscal do IAP da cidade de Toledo-PR), que faz os 

acompanhamentos do grau de degradação causados pela extração da matéria- 

prima, „‟na região há vários pontos de coleta com atuação das atuais Olarias, e 

não aponta ser um fator limitante para início da atividade da Ecotijolos Base, 

desde que estejam regularizados e dentro do prazo estabelecido‟‟. Em uma das 

entrevistas Tila ressaltou que as licenças são de prazo de quatro anos, e 

devem ser renovadas após esse período, onde é realizada uma análise sobre 

os danos causados e ser também avaliado se aquele ponto de extração ainda 

pode ser usado, sendo essa prática uma forma de acompanhamento do 

impacto ambiental da área. Em resumo, a aquisição da matéria-prima não é um 

fator preocupante em nossa região, o que indica que ainda não existem 

limitações para funcionamento das olarias. Para Eco-Base, a extração de 

mananciais não será uma alternativa para nossa produção. 

 Os principais fornecedores são: 

 Sobras e resíduos de construções tradicionais; 

 Retiradas de terras de terra planagem realizadas na região, com 

material excedente que estejam dispostos; 

 Terras oriundas da limpeza de tanques de piscicultores da região; 

 Outras atividades que não fazem uso da do solo, como pedreiras que 

retiram a superfície de solo para extrair pedras. 

 

Em relação aos maquinários e equipamentos para produção serão 

fornecidos pela empresa Eco Máquinas, sediada em Campo Grande no estado 

do Mato Grosso do Sul, que há 13 anos atende o mercado nacional e 

internacional, sendo considerada a maior das Américas no segmento em que 

atua, a escolha foi baseada na praticidade de manutenções preventivas e 

corretivas dos equipamentos, manutenções com menores custos e suporte 

técnico que a empresa fornece, além do fácil manuseio e disponibilidade na 

compra de peças. 
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6. PLANO DE MARKETING 

 

6.1 PREÇO 

O estudo do preço é um processo que leva um bom tempo e cauteloso, 

“a formação do preço, um dos elementos do composto de marketing, é 

considerada por muitos como a atividade mais importante de um sistema livre 

empresa.” (HOLTJE; GUAGLIARDI; MAZZON, 1983, p.142). O preço é o 

estudo monetário do produto. 

Para a fabricação de um milheiro de tijolos são necessários 2,3 m³ de 

terra e 3 sacos de cimento portland votoran. Pagamos no caminhão de terra de 

5m³ o valor de R$ 50,00 e no saco de cimento R$ 28,00. 

O custo de terra por milheiro será de R$ 28,00. Nos três sacos de 

cimento gastaremos R$ 84,00. Portanto, o custo com material para se fabricar 

um milheiro é de R$ 112,00. 

O valor de venda do milheiro dos tijolos de 12,5×25 será de R$ 390,00, a 

R$0,39 a unidade (Modelo tradicional). 

 

 6.2 ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO 

 

A comercialização será feita em lojas de material de construção, onde 

haverá um representante da empresa que atendera a região de Toledo e parte 

da região Oeste do estado, também abastecimento dos clientes como 

cumprimentos dos contratos além de vendas no balcão, podendo receber 

clientes na própria fábrica. 

 

6.3 LOCALIZAÇÕES DO NEGÓCIO 

 

O local com melhor posicionamento para a implantação da fábrica é na 

região de Novo Sarandi, Toledo – PR. Pois visando na aquisição de toda a 

matéria prima necessária se tornara mais econômico em termos de logísticas, 

alem de baixar custo de produção, a localização favorece o processo de 
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comercialização, com segurança e proximidade aos principais centros urbanos 

da região não apresenta nenhum concorrente do setor ecológico na região. 

O local possui uma área com espaço disponível suficiente para 

funcionamento das etapas de produção desde armazenamento da matéria-

prima até estocagem do produto final, com 900m² de área total (690m² área 

coberta e 210m² de área descampada), e uma negociação viável no aluguel do 

espaço que viabiliza ainda mais o negócio. 

 

 
 
 
 

7. PLANO OPERACIONAL 

7.1 PROCESSOS OPERACIONAIS 

 

O tijolo ecológico ou solo cimento é o material obtido através da mistura 

homogênea do solo, cimento e água em proporções adequadas que, ao ser 

compactado e passar por um processo de cura adquire um produto de alta 

resistência e durabilidade. 

7.2 MATÉRIA-PRIMA 

 

Na escolha do cimento será utilizado o portland, pela sua alta qualidade, 

hoje é um cimento normalizado (NBRs), existem onze tipos de disponíveis no 

mercado, com diferentes especificações possui linhas de cimento comum, com 

adição de compostos, resistente a variações de temperaturas, cimento portland 

branco, etc. Deve-se direcionar a adição do cimento em relação aos fins de uso 

ao qual o cliente irá fazer o uso do solo cimento. Os números referentes às 

Normas Brasileiras Registradas (NBRs) vêm estampados nas sacas de 

cimento. 
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É possível produzir tijolo ecológico com qualquer tipo de solo, porém, o 

mais indicado é o solo arenoso, com características físicas de 60% a 80 % de 

areia e 40% a 20 % de argila. Quando não for encontrado este tipo de solo, 

pode se utilizar solos de outras características, em que sejam mais disponíveis, 

porém é necessário fazer a correção para que forme o ponto ideal pra 

produção. É recomendado que a armazenagem seja feita em local de baixa 

umidade e com área coberta. 

A umidade deve ser de forma gradativa, sem exceder a quantidade 

necessária, pois a umidade tem função de proporcionar melhor compactação 

sem que o material grude nas paredes na hora da prensagem ou se esfarele ao 

retirar o tijolo, ou seja, a umidade é fundamental para formar o ponto de 

fabricação do solo cimento.  
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8. LAYOUT 

 

 

9. O TIJOLO ECOLÓGICO 

 

O tijolo ecológico é constituído de solo, cimento e água, e compactado 

em prensa hidráulica. Este tijolo difere do tijolo tradicional pois dispensa o 

processo de queima. Esse processo colabora muito com o meio ambiente, pois 

além de não ser preciso cortar árvores para fazer a queima, consequentemente 

não emite gases tóxicos para atmosfera e não causa nenhum dano ambiental 

na estração da matéria- prima. 
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Outro fator importante do produto é o seu design. A empresa fabrica o 

tijolo ecológico do tipo modular, que reduz muito o valor da mão de obra e o 

tempo gasto na hora da construção. Segundo a revista Meio Ambiente 

Indústrial (2007, p. 70) “O maior desafio no atual senário indústrial em relação 

ao meio ambiente é enxergar a longo prazo. Muitas ações que estão sendo 

tomadas agora podem refletir de maneira negativa ou positivas em um um 

futuro próximo.” 

O tijolo ecológico possui inúmeras vantagens, tanto para o meio 

ambiente quanto para construção civil. Ao final da construção é possível ter 

uma economia de 30 a 50% do custo total da obra. 

Abaixo algumas das vantagens de utilizar o tijolo ecológico: 

 Não passa pelo processo de queima; 

 Como os tijolos são perfeitamente encaixados, elimina o desperdício de 

cimento entre os tijolos; 

 Pode ser utilizado o próprio tijolo a vista, ficando um acabamento perfeito; 

 Caso opte pelo reboco, 5mm de espessura é suficiente; 

 Elimina o uso da madeira, pois as vigas e pilares são feitos dentro do próprio 

tijolo; 

 Caso optar por utilizar o reboco, necessita menos cimento do que na forma 

convencional, pois a camada necessária é finíssima; 

 O tijolo apresenta furos em seu interior, onde são formadas câmaras de ar, 

oferecendo isolamento termo acústico; 

 Também apresenta isolamento térmico. Nos dias mais frios, temperaturas 

sempre aquecidas e no calor, proporciona uma sensação de frescor; 

 Apresenta maior resistência mecânica; 

 Maior uniformidade de fabricação; 

 E acima de tudo combate a umidade, proporcionado uma evaporação de ar, 

evitando a formação de ar nas paredes e no interior da construção, não 

causando danos a saúde e a construção; 

 Toda a instalação hidráulica e elétrica é feita pelos orifícios dos tijolos; 

 Menor peso; 

 Pode ser feito o assentamento de azulejos diretamente sobre o piso; 
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9.1 TRANSFORMANDO RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM MATÉRIA-

PRIMA 

 

ALTERNATIVAS PARA ADQUIRIR MATÉRIA-PRIMA 

Depois de coletados os resíduos devem passar por um controle de 

qualidade onde serão retirados possíveis materiais a serem descartados como 

metal, papel, plástico e outros. O que sobra pode ser facilmente triturado para a 

produção de blocos, tijolos, pisos ecológicos e outros. É necessário fazer uma 

seleção do material a ser reutilizado. 

Estes resíduos poderiam estar sendo aproveitados para diversos fins, 

porém somente uma pequena parcela é reciclada. Segundo Brito Filho (Apud 

Oliveira, 2002, p.7): 

Os materiais descartados pelas obras de construção civil 
que são gerados nas cidades constituem em verdadeiras jazidas 
de matérias primas que não são aproveitadas e causam grandes 
prejuízos à qualidade de vida de seus habitantes além de criar 
uma imagem negativa para as administrações públicas. A 
questão dos entulhos de construção civil pode ser uma 
alternativa interessante para os municípios que sofrem com as 
transformações urbanas e que se deparam com problemas de 
gerenciamento dos rejeitos de construção civil. 

 

9.2 BRITADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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Tritura grandes volumes de resíduos da construção civil com rapidez e 

agilidade. 

01. Entrada de resíduos da construção civil.  

02. Saída de resíduos triturados. 

 

 

 

O Carregamento pode ser feito com uma Esteira 

(Dala) 

O britador faz a moagem e tritura com muita eficiência grandes volumes 

de resíduos da construção civil com rapidez e agilidade, com uma simples 

regulagem em sua saída os britadores produzem vários tipos de 

granulométrica, gerando então areia, pedrisco, brita 0, brita 1, brita 2 e brita 3. 

Os resultados obtidos podem ser aplicados em varias etapas de uma 

construção ou obra. Dos materiais gerados devemos mencionar algumas 

aplicações:  

 

   

AREIA PEDRISCO BRITA 0 
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BRITA 1 BRITA 2 BRITA 3 

9.3 OUTROS MODELOS SUSTENTÁVEIS  

 

Dentre dezenas de exemplos de resíduos sólidos que são compatíveis 

com a produção de tijolos ecológicos, vamos citar alguns: 

 

   

CÍLICA RESÍDUO DE MINERAÇÃO PÓ DE MÁRMORE 

 

   

PÓ DE VIDRO CINZA VULCÂNICA GESSO 

 

10. PRODUÇÃO  

 

De acordo com o volume e variedade dos produtos produzidos, nossa empresa 

adota o processo de produção em massa, uma vez que produzimos um único 
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produto com quatro variações de modelos. Segundo Slack, Chambers e 

Johnston (2002, p. 130) “Processo de produção em massa são os que 

produzem bens em alto volume e variedade relativamente estreitas, isto é, em 

termos dos aspectos fundamentais do projeto do produto”.  

 

 

10.1 Etapas da Produção 

 

Definido então o tipo de solo, é importante ressaltar que entre toda a matéria 

prima armazenada, pode haver vários tipos de solo e cada um deve ser 

avaliados individualmente para que não haja perdas ou problemas com o 

produto final, e cada tipo de solo, deve ser trabalhados de forma diferentes até 

chegar ao ponto de fabricação, onde alguns vão precisar ser corrigidos e outros 

não,  dificilmente consegue-se matéria-prima da mesma característica ao longo 

das procuras por esse  material, sendo assim, é necessário coletar amostra 

para análise das características físicas do solo ou uma forma bastante utilizada 

e que funciona na prática, sem custos, é o Teste da caixa. 

 10.2 TESTE DA CAIXA 

 

• Tome uma porção de solo destorroado e peneirado, (recomenda-se a 

peneira de 4,8mm de abertura de malha) e misture água aos poucos até que o 

solo comece a grudar na lâmina da colher de pedreiro; 

•  Coloque o solo umedecido sem compactar, em uma caixa de madeira 

com as dimensões internas indicadas de 60 cm de comprimento, por 8,5 cm de 

largura e 3,5 cm de altura (profundidade) conforme a figura abaixo. A caixa 

deve estar lubrificada com óleo diesel ou similar; 

• Encha a caixa até a borda, e alise a superfície com a colher; 

•  Deixe a caixa guardada, em um ambiente fechado, ao abrigo do sol e 

da chuva, durante 7 dias. Após este período, faça a leitura da retração nas 

extremidades laterais e nas trincas, no sentido do comprimento da caixa. Se a 
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soma não ultrapassar 2cm, o solo pode ser utilizado. Em caso contrário, 

adicione areia até obter um solo com as características. 

Colocação do solo na caixa 

 

Verificação da retração 

 

 

10.3 ESCOLHA DO TRAÇO E PREPARAÇÃO DA MISTURA 

 

Recomende-se três misturas de solo-cimento com 1:10, 1:12 e 1:14 de cimento 

em volume ao solo, (cimento e solo). Quanto maior for à dosagem de cimento 

no solo mais resistente será o tijolo. 

Exemplo de Dosagem para mistura com traço 1:10 (Traço corresponde a uma 

amostra) 

 

 

 Coloca-se 10 baldes de solo dentro da Betoneira. I. Adicione um balde 

de cimento, homogeneíze a mistura, até atingir uma só coloração. I. 
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Adicione água com o auxílio de um regador, até atingir a umidade ideal 

de moldagem, conferindo-se pelo processo prático. 

 Peneire toda a mistura já umedecida, colocando no silo da máquina 

para a confecção dos tijolos. 

 

10.4 PREPARAÇÃO DO SOLO 

 

O solo deve estar com umidade baixa, é necessário que ele seja 

preparado eliminando resíduos minerais e orgânicos como pedras, galhos, 

plásticos, etc, podendo ser realizado manualmente ou com uso de máquinas 

que triture, desagregando-se os torrões e peneire. 

Existem solos que apresentam grande quantidade de partículas graúdas, 

neste caso, costuma-se aplicar um destorroador (Triturador), cuja finalidade é 

reduzir o tamanho dos graúdos. Sugere- se que, quando o solo apresentar 

mais de 50% de material retido na peneira ABNT nº 4,8mm, utiliza-se 

primeiramente o destorroador seguindo ao peneirador. A alimentação do 

triturador é realizada com Dala (esteiras). 

 

 

 

O solo, antes de ser misturado com o cimento, deve estar seco, isento 

de matéria orgânica, e peneirado numa malha de 4,8mm. Em caso de não 

dispor de uma peneira automática (4,8mm), adota-se peneira manual, isto é,  

são as mesmas usadas por ocasião da colheita do café, sua malha tem 

abertura aproximada de 5,0mm x 5,0mm. A alimentação da peneira automática 

é feita com uso de Dala (esteiras). 
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10.5 PENEIRA 

 

 

 

 

10.6 PREPARAÇÃO DA MISTURA 

 

A quantidade de solo e de cimento a serem misturados poderão ser 

medidas em volume para maior facilidade de operação. Normalmente, a 

quantidade de cimento e do solo é feito em recipientes, (Ex: baldes, padiola, 

etc.), colocando-se o solo destorroado e peneirado com cimento (proporção de 

10% a 15%) em um misturador (Homogeneizador).  

Os componentes secos devem ser trabalhados (isto é, misturados) até 

completa homogeneização, que é alcançada quando a mistura adquirir 

coloração uniforme. Em seguida adicione água em forma de chuveiro, 

garantindo boa distribuição sobre a massa até que atinja a umidade ideal. A 

mistura também pode ser realizada manualmente, porém exige mais tempo  

até chegar a uma boa homogeneização. 

Obs.: As proporções solo-cimento variam de acordo com tipo de solo utilizado 

no traço.  

 A verificação da umidade da mistura é feita com razoável precisão, da 

seguinte forma prática: 
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a) Pega-se um punhado da mistura e aperta-se energicamente entre os 

dedos e a palma da mão; ao abrir a mão o “bolo” deverá ter a marca 

deixada pelos dedos;Verificação da umidade ideal da mistura.  

b) Deixando-se cair o “bolo” de uma altura aproximada de 1,00m, sobre 

uma superfície dura, o mesmo deverá esfarelar-se ao chocar-se com a 

superfície; se isto não ocorrer, a mistura estará muito úmida. 

 

 

 

 

 

 

10.7 

MISTURADOR DO TRAÇO 

 

O misturador Eco Mix Force, possui sistema de mistura rotativo que 

proporciona agilidade, sem perda de tempo, umidade e sem aumentar os 

grumos da mistura, não alterando a qualidade do traço. No caso de produção 

constante, a longa escala, é recomendado o uso esteiras de transporte (Dala) 

para alimentar o misturador (homogeneizar).   
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11. FABRICAÇÃO DO TIJOLO 

 

A mistura é transferida para a cuba da prensa, também através de 

esteiras (dala), a matriz (o molde) da prensa é que dá a forma do tijolo, as 

matrizes podem ser substituídas de acordo com o modelo de tijolo a ser 

fabricado, as prensas já possuem sistemas de troca de matrizes embutido de 

forma a serem trocadas de forma rápida, segura e que não interfere na 

qualidade do tijolo.   

A prensa hidráulica, automática, possibilita uma rápida fabricação das 

unidades, onde elimina tempo morto na fabricação, deve-se somente alimentar 

o funil que todo o restante do processo é realizado automaticamente, chega a 

prensar 8 unidades por minuto,  utiliza de menos mão de obra e também menor 

esforço físico do operador, ao contrário da prensa manual que perde-se tempo 

na produção,onde o número de unidades produzidas vai depender do 

rendimento do operador,até 5 unidades por minuto, além de dispor de mais 

mão de obra para produção,todo o processo é manual. 

Serão utilizados os dois modelos de prensa. A princípio uma unidade de 

cada, para casos de manutenções corretivas ou preventivas da prensa 

automática, a produção não ficará totalmente comprometida, e em casos do 

aumento de unidades produzidas a prensa manual servirá de apoio para 

produzir as unidades impostas pela demanda. 
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11.1 Cura dos monoblocos 

 

Segundo Prata (apud SEBRAE) “É fundamental manter os tijolos úmidos 

durante a cura. Só assim atingem o grau de resistência”. Em caso de ambiente 

aberto utiliza-se uma lona para cobrir os tijolos. Após a prensagem, está pronto 

para ser colocado na área de cura. Os elementos devem ser colocados na 

sombra, sobre uma superfície plana e empilhados até uma altura máxima de 

1,50m para não danificar as unidades da parte inferior.  

Após 06 (seis) horas de moldagem, e durante os 07 (sete) primeiros 

dias, os elementos devem ser mantidos úmidos por meio de sucessivas 

molhagens (a cada 02 horas) com regador ou similar, afim de garantir a cura 

necessária. O recomendado é que a cura seja feita em locais cobertos, porém, 

há casos em que não há condições de cura em local coberto; se isto ocorrer 

deve-se proteger a pilha com lona ou material similar. Quando o solo utilizado 

for muito arenoso e não houver possibilidade de empilhamento, logo após a 

conformação dos elementos, costuma-se deixá-los no primeiro dia depositados 

sobre pallets, o empilhamento é feito no segundo dia. 

O processo de cura dos blocos, tijolos e pisos ecológicos é realizado 

através da molha. Esse sistema é dividido em: 

• Cura por Aspersão Manual; 

• Cura por Aspersão Mecanizada (Manual ou Automatizada); 

• Cura por Imersão. 

 

 
 

Manual                                              Aspersão                                    Imerssão 

O processo de cura é fator determinante quanto a resistência e qualidade 

do tijolo ecológico, a EcoBase, utilizará o processo de cura por aspersão 

automática, devido a praticidade e qualidade do processo, onde por métodos 
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de bombeamentos automáticos será acionada de duas em duas hora, de 

acordo com a exigência do produto. 

O método por aspersão torna-se mais viável quando se faz a capitação da 

água que cai sobre o piso e passa a ser reutilizada, evitando desperdícios, 

além se ser de fácil manutenção. 

Obs.: O cuidado básico a este sistema é que os tijolos devem ser colocados da 

forma em que todas as unidades estejam em posição de receber de forma 

homogênea a água pulverizada.  

11.2 Estocagem 

 

Depois de curados, pode-se utilizar de vários métodos para o 

empilhamento, buscando a melhor forma de atender a sua necessidade em 

particular, ou seja, de acordo com espaço físico, números de funcionários, 

tecnologia implantada e até mesmo a quantidade produtiva diária podem 

determinar qual a melhor forma desta ação. 

 

 

11.3 Empilhamento em Paletes 

 

Bastante utilizado, este método de empilhamento para cura e estocagem 

é o mais indicado, pois os tijolos em paletes não ficam em contato com o piso, 

a movimentação e o carregamento também é mais prático quando se utiliza 

paletes. 

Obs.: Depois de curados os tijolos ecológicos podem ficar a céu aberto, ou 

seja, expostos ao tempo. 
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11.4 Transporte 

 

Transporte e movimentação interna dos paletes. Para movimentação 

interna dos paletes, onde serão deslocados para o setor de estocagem, após a 

conclusão do processo de cura, será realizado com uso de empilhadeiras 

manuais, que apresentam agilidade e fácil manuseio, além de não necessitar 

de mão de obra especializada.  

 

11.4.1 Transporte com Carregamento em Munk 

 

Os carregamentos realizados com caminhão Munk é uma opção para   

otimizar o tempo de carga e descarga e não dispõe de outras formas 

mecanizadas para concluir a tarefa. Essa operação não é tão rápida como a do 
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uso de uma empilhadeira, mas é tão eficiente quanto a mesma, pois o mesmo 

Munk que faz o carregamento, também faz a descarga no local de entrega.  

 

  

 

Etapas 

 

12. NECESSIDADE DE PESSOAL 

 

Mão de obra, descrição das funções e atividades: 
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1. A empresa dispõe no setor administrativo com uma Vaga (sexo 

Feminino) com período integral no escritório, para emissões de notas fiscais, 

boletos, finanças e controle interno. 

2. Motorista de caminhão - com cursos para manuseio de máquinas e 

equipamentos de carga e descarga de materiais pesados, exigido CNH 

categoria C. 

No interior da fábrica, ou seja, na produção são disponíveis quatro vagas (sexo 

masculino), que são diretamente relacionadas ao uso de máquinas durante as 

fases de produção, todos receberão treinamentos e separados nas seguintes 

funções: 

3. Preparador do solo - Trabalho na primeira fase da produção, realizar 

limpeza antecipada da matéria prima,trabalhar como operador da Eco Brita ( 

britador) maquina de moer resíduos,operar o triturador eco Trs  para 

homogeneizar o solo quando necessário. Nesta primeira fase da produção,todo  

o transporte de alimentação das maquinas são manuais, serão alimentadas as 

esteiras rotativas (Dala) para facilitar, devido a altura das bocas de alimentação 

das máquinas (Acima de 1 metro de altura). 

4. Preparação da mistura ou traço - Operar a peneira rotativa eco per 

24R, operar o misturador Eco Mix Force. Realizar atividades de preparo dos 

traços, adicionar cimento, solo e água no misturador nas proporções indicadas 

pelo gestor, realizar testes de umidade do traço. 

5. Prensa - Operador da prensagem do tijolo modular, retirando as 

unidades de blocos após a prensagem e empilhando em paletes, da forma que 

não danifique e otimize ao mesmo tempo o espaço disponível dos paletes, 

respeitando a altura máxima permitida de 1,5m de altura no empilhamento. 

Antes da retirada de cada unidade prensada, fazer a limpeza do monobloco 

com uso de ar comprimido para retirada de partículas indesejáveis (As 

partículas interferem no empilhamento das unidades), após a retirada do 

monobloco limpo para o empilhamento, acionar a máquina para prensagem, 

reduzindo ao máximo o intervalo entre as prensagens para produzir o máximo 

de unidades possíveis no período 

O modelo de prensa selecionada é trabalha de forma em que deve ser 

acionada para cada prensagem, possui aquecimento das matrizes 

moduladoras para melhor acabamento dos monoblocos, e para segurança 
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individual do operador, possui sensores que interrompe o processo de 

prensagem caso algum material cruze a boca do equipamento enquanto estiver 

em funcionamento, evitando acidentes e proporcionando confiança ao 

operador.   

6. Gestor de produção - possui a importante função de fiscalizar a 

produção, irá realizar amostras da recepção da matéria prima para definir os 

percentuais de solo\cimento que constituem cada traço, responsável pelo 

manejo de definição do processo de tempo de cura, realizar controle de 

estoques, coletas de amostras do monobloco para análises laboratoriais, 

(qualidade, aspectos físicos e grau de resistência), fornecer suporte a todas as 

etapas de produção, operador da prensa manual Eco Brava quando for 

necessário a acelerar e aumentar o número de unidades a serem produzidos, 

realizar atendimento a clientes, ou seja, influenciar e garantir o funcionamento 

de todo o sistema. Possuir formação em eletromecânica.  

7. Sócio proprietário - Everton Maycon- Responsável comercial por 

negociações com clientes, realizar vendas, fechamento de contratos, 

acompanhamento e suporte técnico e treinamentos aos clientes, atuar em toda 

a região Oeste. 

8. Sócio proprietário - Caio A Simões- Responsável pela aquisição e 

compra de matéria-prima, solo, areia, cimento, equipamentos, manutenção, 

relacionamento com fornecedores, administração interna, logística, aluguel de 

máquinas e equipamentos, contratação e demissão. 
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         Muito se fala em desenvolvimento sustentável, mas a aplicação de 

práticas de reciclagem de resíduos através da fabricação de tijolos ecológicos é 

um exemplo de como agregar ao produto o selo de ecologicamente correto. 

São vários os fatores que beneficiam estas matérias primas para a produção 

de blocos, tijolos e pisos ecológicos. 

O nome Tijolo Ecológico se dá pois em sua produção não estimula-se a 

degradação do meio ambiente, não destrói os mananciais com a retirada de 

argila, o processo de endurecimento do tijolo ecológico é feito por meio de cura 

(molha) que devolve a natureza toda a água utilizada através da evaporação, 

eliminando o corte de árvores e o uso de fornos para a queima de madeiras 

evitando que toneladas de gases tóxicos sejam lançados na atmosfera e 

desestimulando o desmatamento. 

De modo geral, são muitas as vantagens da construção modular 

ecológica em relação ao método construtivo convencional. A economia no final 

da obra, praticidade, rapidez, limpeza, beleza da construção com tijolos 

ecológicos fazem com que este método construtivo se torne cada vez mais 

comum nas atuais obras, construções e reformas. 

A partir deste trabalho foi possível concluir que a sociedade esta cada 

vez mais preocupada com a destruição do meio ambiente, desta forma 

procura-se ferramentas para disseminar a importância da preservação 
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ambiental, seja ela nas empresas ou na própria sociedade. A gestão ambiental 

é uma ferramenta que serve para mostrar às pessoas a importância de 

proteger o planeta terra contra a destruição. 
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