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RESUMO
Este trabalho apresenta os resultados de um estudo experimental sobre a produção
de tijolos de solo-cimento em que se avalia a possibilidade de utilização como
aditivos de resíduo de desconstrução e de um composto orgânico de origem vegetal.
Apresenta-se inicialmente uma revisão da literatura nacional sobre aspectos de
interesse ao desenvolvimento do trabalho. A seguir, descreve-se a parte
experimental do trabalho, a qual foi desenvolvida em laboratório. Foi selecionado
para a investigação um solo com características inadequadas para utilização em
tijolos de solo-cimento ao qual foi misturado resíduo de desconstrução na proporção
necessária para o atendimento às especificações. Posteriormente foi feita a
dosagem da relação da mistura solo + resíduo com cimento de maneira a atender as
especificações de tijolos solo-cimento no que refere às características de resistência,
absorção e resistência superficial. Foi também verificado o efeito nessas
características da adição de um composto orgânico derivado de resina vegetal.
Os resultados obtidos no estudo permitem concluir que a adição de resíduo de
desconstrução na produção de tijolo de solo-cimento é benéfica, pois além de
diminuir a quantidade de material inorgânico lançado em aterros, aumenta a
possibilidade de emprego de outros tipos de solo na produção destes tijolos. No que
se referem ao composto orgânico derivado de resina vegetal, os resultados dos
ensaios realizados não foram totalmente conclusivos, havendo a necessidade de
uma campanha maior de ensaios para confirmação da aplicabilidade do produto.
Palavras Chave: Tijolo de solo cimento; aditivo orgânico; resíduo de desconstrução.

ABSTRACT
Study on the production of soil – cement bricks with the addition of both
demolition residue and an organic compound derived from a vegetable resin
This dissertation presents the results of an experimental study on the production of
soil – cement bricks in which it was assessed the possibility of using as additives
demolition residues and also a vegetable derived organic compound.
Initially it is presented a review of the Brazilian literature on the major aspects of the
theme relevant for the dissertation´s development. It is followed by a section in which
the experimental part of the study developed in lab is described. Lab tests were
carried out with a soil that by itself presented inadequate characteristics for soil cement bricks; then it was mixed up with demolition residues in a controlled way to
meet some pre-defined specification requirements.
Afterwards, an appropriate dosage of the mix involving soil plus residue and cement
was performed in a way to meet the soil – cement specifications as it regards to
characteristics such as: strength, water absorption and surface resistance.
Additionally, it also was assessed the effects of the addition of an organic compound
derived from a vegetable resin on these characteristics.
The concluding remarks from the results obtained is that the addition of the
demolition residues in the soil – cement brick is beneficial since it reduces the
amount of inorganic material disposed in landfills and also increases the chances of
using other types of soil in the production of these bricks.
As it regards to the organic compound derived from a vegetable resin, the results of
the lab tests were somewhat inconclusive, thus requiring a larger campaign of tests
to confirm the applicability of the product.

Key-words: Soil – cement brick; organic additive; demolition residue
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Considerações iniciais
A palavra “sustentabilidade” tem sido repetida constantemente nos meios de
comunicação, e o seu significado deveria criar uma ampla reflexão e ações para
apresentar alternativas inteligentes.
As construções sustentáveis deveriam ser planejadas de forma a permitir que
tal definição seja cumprida, ou seja, os recursos utilizados na construção deveriam
ser repensados de forma a não comprometer as gerações futuras.
Neste aspecto, podem-se relacionar diversos fatores a serem considerados,
quando se trata de uma construção sustentável.
Dentre os diversos fatores importantes destaca-se a preocupação com a
diminuição do desmatamento de floresta para a produção de carvão, bem como o
consumo de gás natural. Carvão e/ou gás é utilizada na queima de tijolos de argila e
produz gás carbônico.
A destinação de resíduo de construção e desconstrução civil também é uma
preocupação.
A desconstrução ou demolição de uma edificação é um processo em que
ocorre a separação dos materiais de maneira que possa ser reaproveitada e/ou
recuperada para uma nova destinação.
Essa técnica é muito utilizada no mundo e apresenta grandes vantagens, pois
além de trabalhar com a reciclagem, abre oportunidade para o aparecimento de um
novo mercado, o de materiais usados propiciando benefícios econômicos e
ambientais.
Segundo, Couto e Teixeira (2006) se não optarmos pela desconstrução,
teremos um amontoado de resíduo cujo reaproveitamento se tornará impraticável.
Para o estudo deste tema, foi escolhido o tijolo de solo-cimento, sendo que as
características da sua produção serão analisadas, buscando melhorar o processo,
principalmente o produto final através da adição de resíduos de desconstrução e
compostos orgânicos.
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1.2 Contexto
A Construção Civil é um dos setores propulsores do crescimento do país,
gerando emprego, renda e movimentando a economia.
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), implementado pelo atual
Governo Federal, torna oportuna uma reflexão sobre os rumos do crescimento e
desenvolvimento econômico do Brasil.
Neste sentido, Trigueiro (2006) salienta a importância de incorporar à agenda
do desenvolvimento premissa de sustentabilidade, em todos os setores da estrutura
econômica do país, provocando assim uma reflexão mais profunda a respeito deste
assunto e, por conseqüência o surgimento de diversos questionamentos
direcionados aos indivíduos que estão no comando do governo.
 Como fazer o país crescer sem aumentar a pressão sobre os recursos
naturais?
 Será que é possível gerar emprego e renda em escala, sem aumentar o
crescimento desordenado das cidades?
 Como promover a expansão da fronteira agrícola sem acelerar a destruição
das florestas, a desertificação do solo e o uso perdulário da água?
 Como crescer através da construção civil, sem prejudicar nossas reservas
naturais?
Tais perguntas começam a ser feitas com maior freqüência e a incomodar os
nossos líderes.
Segundo Trigueiro (2006) estima-se que no Brasil o déficit habitacional seja de
aproximadamente 6 milhões de unidades. A retomada do desenvolvimento está
provocando uma nova onda de construções.
O conceito de construção sustentável (“Green Building”), bastante disseminado
nos países desenvolvidos, onde os recursos naturais não são mais abundantes,
estabelece como prioridade na confecção de todos os projetos imobiliários o baixo
consumo de água, eficiência energética, infra-estrutura para separação de
recicláveis, uso de materiais que gerem menos poluição e impacto ambiental, entre
outros aspectos.
Ainda segundo Trigueiro (2006), a elaboração de um amplo diagnóstico
denominado Agenda 21 mobilizou 40 mil pessoas em todos os estados brasileiros
representando diversos setores da sociedade civil. Depois de três anos de trabalho,
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esse movimento, que se revelou o mais amplo processo de participação popular
para definir políticas públicas do país, produziu um documento que se divide em seis
temas básicos: Agricultura Sustentável, Cidades Sustentáveis, Infra-Estrutura e
Integração Regional, Gestão e Recursos Naturais, Redução das Desigualdades
Sociais, Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento. Este imenso estoque de
informações deveria inspirar as discussões do Plano Plurianual (PPA) e os
programas de desenvolvimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) para definir os critérios de liberação de crédito para indústria,
agricultura e construção civil.
1.3 Objetivo
Os objetivos gerais deste trabalho são:
•

Verificar a possibilidade de emprego de resíduo de desconstrução na
fabricação de tijolo de solo-cimento;

•

Avaliar o efeito do emprego de um aditivo de origem vegetal nas
características de tijolos de solo-cimento.

1.4 Justificativa
O estudo propõe a produção de tijolos de solo-cimento com o emprego de
resíduo de desconstrução e aditivo de origem vegetal. Essa investigação se justifica,
com base na questão da sustentabilidade na construção civil, pois busca diminuir o
consumo de recursos naturais e apresenta uma possibilidade de uso para o resíduo
de desconstrução, diminuindo o volume desses materiais lançado nos aterros
sanitários, e mesmo no meio ambiente.
1.5 Metodologia
A metodologia baseia-se em:
•

Realizar pesquisa bibliográfica para conhecer como surgiu o solo-cimento,
porque se optou por esta mistura, quais os procedimentos de mistura, quais
os resultados alcançados até agora;
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•

Visitar fábricas que produzem tijolo de solo-cimento, qual sua produção,
como é feito o processo e quais seus controles;

•

Conhecer a produção de resíduo de desconstrução e sua utilização atual;

•

Conhecer as características do aditivo de origem vegetal DS 328, produzido
pela empresa Dynasolo, atualmente utilizado em reforço de subleito para
construção de vias pavimentadas, entre outras finalidades;

•

Selecionar solo e resíduo de desconstrução a serem utilizados nesta
investigação;

•

Determinar granulometria e limites de Atterberg do solo e do resíduo;

•

Determinar proporção de solo e resíduo de desconstrução de forma a
atender as especificações para o solo na mistura solo-cimento;

•

Avaliar em ensaios de compactação como varia a densidade seca máxima e
a

umidade

ótima

com

a

porcentagem

de

cimento

na

mistura

(Solo+resíduo+cimento);
•

Definir proporções da mistura solo + resíduo com cimento e com aditivo
orgânico para execução dos ensaios laboratoriais avaliando o efeito nas
características da mistura;

•

Produção de corpos de prova de acordo com as normas NBR 12024 e NBR
12025 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1990a;
1990b);

•

Produzir tijolo vazado de solo-cimento sem função estrutural NBR 10834 e
NBR 10835 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1994a;
1994b);

•

Determinar

resistência

à

compressão

NBR

10836

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,1994c);
•

Determinar absorção de água NBR 10836 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 1994c);

•

Realizar ensaio de durabilidade por molhagem e secagem NBR 13554
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1996);

•

A partir dos resultados obtidos avaliarem os efeitos da adição do resíduo de
desconstrução e do aditivo orgânico.
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1.6 Organização da dissertação
No capítulo 2 é apresentada uma revisão da bibliografia nacional sobre o tema
desta dissertação. No capítulo 3 mostra-se o perfil das empresas produtoras de
tijolo de solo-cimento e de beneficiadoras de resíduo de desconstrução, detalhandose o processo produtivo de algumas empresas típicas.
A parte experimental do trabalho é descrita nos capítulos 4 e 5. O capítulo 4
trata da coleta das amostras de solo e de resíduo e mostra os resultados dos
ensaios preliminares de caracterização e compactação. Os resultados de ensaios de
compressão simples e de durabilidade por molhagem e secagem realizados em
corpos de prova cilíndricos e de resistência e absorção em tijolos de solo-cimento
moldados com adição de resíduo de desconstrução e do composto orgânico, são
apresentados e discutidos no capítulo 5. Finalmente, o capítulo 6 de conclusão é a
síntese dos resultados alcançados.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Como diz Pinto (1977), o solo-cimento é constituído geralmente pela mistura
de três elementos: o solo, o cimento e a água. O conhecimento das
propriedades destes elementos possibilita a previsão das características da
mistura. Todos os solos podem ser utilizados para produção de solo-cimento, a
questão é saber quais são os solos economicamente empregáveis. Entretanto, a
existência

de

matéria

orgânica

mostra-se

altamente

prejudicial

em

determinados casos, e se manifesta pelo retardamento do endurecimento do
cimento, fato este explicado pela adsorção de íons de cálcio libertados
durante a hidratação.
2.1 Histórico
Em 1935, a Portland Cement Association, considerando os
promissores resultados alcançados nas primeiras tentativas de
emprego do cimento Portland na estabilização de solos, iniciou um
intenso programa de pesquisas, estudando a aplicabilidade deste
processo na pavimentação de estradas. [....]
O Brasil é um dos pioneiros neste campo e, em área pavimentada,
ocupa posição somente inferior à dos Estados Unidos. Doze
aeroportos e mais de 13.000 km de estradas representam sem
dúvida, grande realização e considerável experiência de nossa
engenharia neste setor. [...]
Estudando a dosagem e as propriedades do solo-cimento e
pesquisando a possibilidade de se obterem melhores resultados em
função do solo, da maneira de execução e da incorporação de
aditivos, os laboratórios vêm desempenhando papel de relevo no
estudo deste material para pavimentação (PINTO, 1977, p.1).

No final da década de 1940, a partir de pesquisas sobre a estabilização do
solo-cimento em algumas instituições tais como a Associação Brasileira de Cimento
Portland (ABCP), o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento de Camaçari/BA
(CEPED) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), a
mistura

solo-cimento

passou

a

ser

usada

no

Brasil

principalmente

nas

pavimentações de estradas (MILANI; FREIRE, 2006).
O solo-cimento começou a ser empregado em construções em 1948, quando
residências feitas com paredes monolíticas foram construídas na Fazenda Inglesa,
em Petrópolis (RJ). Um ano depois, foi construído com o emprego de solo-cimento o
famoso Hospital Adriano Jorge, do Serviço Nacional de Tuberculose, em Manaus,
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edifício com 10.800 m2 ainda em funcionamento e em bom estado de conservação
(TEIXEIRA apud FIGUEROLA, 2004).
No entanto, o solo-cimento só foi amplamente aplicado em moradias por volta
de 1978, quando o antigo Banco Nacional da Habitação (BNH) aprovou a técnica
para construções de habitações populares.
Segundo Teixeira (apud FIGUEROLA, 2004), na época, estudos feitos pelo IPT
e pelo CEPED comprovaram que, além do bom desempenho termo acústico, o solocimento aplicado em construções levava a uma redução de custos de 20% a 40%,
se comparado à alvenaria tradicional de tijolos de barro ou cerâmico.
Ainda de acordo com Teixeira (apud FIGUEROLA, 2004), naquele momento,
predominavam as construções com paredes monolíticas.
"Recentemente, processos construtivos que envolvem o uso de blocos
modulares com encaixe inter-travado têm muita aceitação", (TEIXEIRA apud
FIGUEROLA, 2004). Apesar de mais cara do que a parede monolítica, a alvenaria
de blocos apresenta vantagens como dispensar o emprego de fôrmas, acelerar a
construção e facilitar a passagem das instalações hidráulicas e elétricas.
O tijolo de solo-cimento também é conhecido como tijolo modular ou ecológico.
Recebe a denominação de “ecológico” pela redução do consumo de energia, já que
não é necessária a queima do tijolo.
2.2 Solo
Os solos podem ser definidos como conjuntos de partículas sólidas
provenientes da degradação de rochas sãs por ações físicas e químicas, com água,
ar ou os dois nos espaços intergranulares, conforme a figura 1.

Figura 1 - Estrutura do solo
Fonte: Grande (2003)
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Denomina-se

Intemperismo,

o

conjunto

de

processos

que

levam

a

desintegração e decomposição das rochas, por agentes atmosféricos e biológicos,
provocando a formação dos solos, a partir de rochas sujeitas à sua ação.
Distinguem-se dois tipos de Intemperismo:
1) Intemperismo físico em que os solos são formados pela deterioração das
rochas graças a esforços mecânicos aplicados na rocha resultantes da
variação de temperatura, congelamento da água, cristalização de sais, alívio
de pressões, ação física de vegetais, etc.;
2) Intemperismo químico em que o processo de decomposição da rocha
ocorre pela ação química de substâncias presentes na água. Os vários
processos químicos alteram, solubilizam e depositam os minerais das
rochas transformando-as em solos, ou seja, ocorre a alteração química dos
seus componentes. Neste caso há modificação na constituição mineralógica
da rocha, originando solos com características próprias. Este tipo é mais
frequente em climas tropicais, quentes e úmidos e, portanto muito comum
no Brasil. Os tipos mais comuns de processos químicos que levam ao
Intemperismo são: Hidrólise (reação de decomposição ou alteração de uma
substância pela água), Hidratação (restituir ou conservar sua umidade),
Oxidação (combinação com oxigênio) e Carbonatação (qualquer sal ou
éster do ácido carbônico).
2.2.1 Classificações dos solos quanto à origem
Os solos classificam-se em: residuais e sedimentares ou transportados.
Solos residuais são aqueles que permanecem no local de desintegração,
decomposição da rocha.
Para a sua ocorrência, é necessário que a velocidade de remoção do solo seja
menor que a velocidade de decomposição da rocha.
A rocha que mantém as características originais, ou seja, a rocha sã é a que
ocorre em profundidade. Quanto mais próximo da superfície do terreno, maior é o
efeito do Intemperismo ou intempérie (qualquer fenômeno climático extremo como
nevascas, chuvas, secas, etc.). Sobre a rocha sã encontra-se a rocha alterada, em
geral

muito

fraturada

e

permitindo

grande

fluxo

de

água

através

das
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descontinuidades. A rocha alterada é sobreposta pelo solo residual jovem, ou
saprólito, que é um material arenoso. O material mais intemperizado ocorre acima
do saprólito e é denominado solo residual maduro, que contém maior percentagem
de argila.
Solos sedimentares, ou transportados, são aqueles que foram levados de seu
local de origem para outro local e lá depositado, por algum agente de transporte
como o vento, água, geleiras, gravidade, etc.
2.2.2 Seleção dos solos para utilização em tijolos de solo-cimento
Conforme Abiko (1980), em princípio, qualquer solo pode ser utilizado, exceto
os orgânicos. Porém, dependendo do solo, é preciso adicionar maior ou menor
quantidade de cimento a fim de se obter um bom resultado. Desta forma, para
avaliar a conveniência ou não de um solo ser empregado como solo-cimento é
preciso fazer-se além do estudo técnico, um estudo econômico, pois, se a
quantidade de cimento necessária para a mistura for muito grande, seu uso poderá
deixar de ser vantajoso.
Fato este também confirmado por Pinto (1977) que acrescenta que a superfície
específica dos grãos do solo é um dado valioso para a previsão do
comportamento do solo, e quando adicionado cimento, o conhecimento das
propriedades destes elementos, possibilita a previsão das características da
mistura.
Quanto aos índices de consistência, antes de serem correlacionados com
o consumo de cimento, estão eles a indicar a dificuldade de execução no campo.
2.2.3 Escolha do solo a partir da granulometria e plasticidade
Para Pecoriello (2003) a escolha do solo tem grande importância por ser o
componente de maior quantidade na mistura para fabricação do tijolo, influenciando
diretamente na qualidade final. O solo deve ser sempre arenoso ou necessitará de
um acréscimo de areia para corrigir sua granulometria.
Este fato também foi confirmado por Ferreira e Freire (2005) comprovando que
os solos com características semelhantes ao do arenoso estudado, mostram-se
promissores no atendimento às demandas por tecnologias apropriadas com vista à
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racionalização e otimização do uso da terra como material de construção, redução
de custos e do uso de energia.
Segundo o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Bahia (1999), os solos
arenosos são os mais adequados. O consumo de cimento, na obtenção do solocimento depende fundamentalmente das dimensões dos grãos e da sua
uniformidade. O acréscimo nos teores de silte e argila, ou a ocorrência de grãos com
tamanhos muito uniformes, acarretam um aumento nos teores de cimento. Por outro
lado, a existência de grãos maiores, areia grossa e pedregulho é benéfica, em vista
de que tais componentes atuam como enchimento, favorecendo a liberação de uma
quantidade de cimento para ligar os grãos menores.
Os solos precisam ter uma quantidade mínima de grãos finos, pois a resistência
inicial do solo-cimento compactado é devido à coesão da fração fina compactada,
uma vez que ainda não se processaram as reações de endurecimento do cimento.
Pinto (1977) diz que, quanto à dificuldade de execução do solo-cimento, a
questão está diretamente correlacionada com a capacidade do equipamento
utilizado na compactação, na quantidade do pedregulho retido na peneira de
4,8 mm superior a 45%, caso em que a mistura solo miúdo-cimento não
preencheria os vazios por eles formados. Pode-se dizer que, em condições
ideais, estaria o solo com 15% de silte mais argila, 20% de areia fina, 30% de
areia grossa e 35% de pedregulho.
Já segundo a NBR 10832 e NBR 10833 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (1989a; 1989b), os solos adequados para a fabricação de tijolos de solocimento são os que possuem as características apresentadas na tabela 1.
Tabela 1 - Características do solo conforme NBR 10832/1989 e 10833/1989

Descrição
Percentual que passa na peneira ABNT 4,8mm (nº4)
Percentual que passa na peneira ABNT 0,075mm (nº200)

Percentual
100%
10% a 50%

Limite de liquidez

≤ 45%

Índice de plasticidade

≤ 18%

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (1989a; 1989b)
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2.3 Água
A água não deve ter impurezas que possam provocar reações nas misturas
solo-cimento (PETRUCCI, 1980). Se possível, deve-se fazer uma análise físicoquímica para conhecer sua composição.
Conforme Pinto (1977), dela se exige que seja isenta de teores nocivos
de sais, ácidos, álcalis ou matéria orgânica. Com efeito, a presença na água
de substâncias que se mostram nocivas ao contato com o solo poderá causar
os mesmos efeitos no solo-cimento.
2.4 Cimento
Como se sabe, o “cimento (derivado do latim cæmentu) é um material
cerâmico que, em contato com a água, produz reação exotérmica de cristalização de
produtos hidratados, ganhando assim resistência mecânica” (Rede de Tecnologia da
Bahia, 2007, p.1). Sendo o principal material na construção civil, apresentando
propriedades hidráulicas e pozolânicas. As pozolanas são materiais silicosos ou
silico-aluminosos, naturais ou artificiais, que contêm um elevado teor de sílica em
forma reativa finamente pulverizada capaz de reagir, na presença de água e à
temperatura normal, com hidróxido de cálcio.
Já para Grande (2003), o cimento é tecnicamente definido como um
aglomerante hidráulico obtido pela moagem do clinquer com adição de gesso (para
regular o tempo de início de hidratação ou tempo inicial de “pega”) e outras
substâncias que determinam o tipo de cimento.
O clinquer é o resultado da mistura de calcário, argilas e, em menor proporção,
minério de ferro submetido a um processo chamado clinquerização.
Neville (1997) relata que o processo de fabricação do cimento Portland
consiste, de maneira sucinta, em moer a matéria-prima, misturá-la em determinadas
proporções e submetê-la à queima em forno rotativo a elevadas temperaturas. O
produto obtido na queima é o clinquer que é finalmente moído.
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Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (1985), os cimentos que
poderão ser utilizados em solo-cimento deverão atender a uma das normas
especificadas abaixo:
•

NBR 5732 – Cimento Portland comum;

•

NBR 5733 – Cimento Portland de alta resistência inicial;

•

NBR 5735 – Cimento Portland de alto forno;

•

NBR 5736 – Cimento Portland pozolânico.

Os tipos de cimento mais usados na fabricação de tijolos de solo cimento são:
Cimento Portland comum, e Cimento Portland de alta resistência inicial baseando-se
nos seguintes critérios:
•

No caso do Cimento Portland comum os aspectos que definiram a sua
utilização foram: a disponibilidade de compra no mercado e o preço
acessível;

•

O uso do Cimento Portland de alta resistência inicial está relacionada à
característica tecnológica, ou seja, sua utilização é justificada pelo interesse
de se observar a maior saturação de cal, para que a alcalinidade possa
atacar a fração argilosa do solo e promover a formação de silicatos e
aluminatos hidratados.

2.5 Mistura solo - cimento
O solo-cimento é um material obtido por meio de uma mistura homogênea, em
proporções adequadas, sendo que, após sua compactação é feita a cura de forma
úmida, que resulta num produto com características de durabilidade e resistências
mecânicas definidas.
Faria (1995) cita que a dosagem tem por finalidade determinar a relação solo,
cimento e água, a partir da possível produção de componentes que atendam aos
padrões de qualidade estabelecidos pela NBR 10836 (resistência mecânica máxima
e absorção de água mínima, para o tijolo solo-cimento), ao menor custo
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1994c).
Ele sugere na dosagem da mistura, controlar a umidade a partir da
determinação do teor de umidade ótima do solo a ser utilizado. É necessário fazer
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amostragens por toda a extensão do material, observando-se os gradientes internos
de umidade no depósito de solo e avaliação da mesma no decorrer do dia.
A proporção da mistura é medida em peso ou em volume. A quantidade de
cimento a ser incorporada na mistura, depende das caracteristicas do material que
se pretende alcançar.
Em termos de dosagem, a Associação Brasileira de Cimento Portland (1988)
recomenda moldar tijolos com proporções em volume, de cimento e solo de 1:10,
1:12 e 1:14. O traço adequado deve ser o que consome menos cimento e atende
aos critérios de resistência e à compressão e absorção de água estabelecida na
NBR 8491 e NBR 10836 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
1984e; 1994c).
Após a prensagem da mistura, deve-se evitar a evaporação prematura da água,
necessária à hidratação do cimento. A secagem e/ou cura é realizada por meio de
empilhamento dos tijolos à sombra, de forma a circular ar entre eles, são regados
com água diariamente por aproximadamente três dias consecutivos. Depois,
simplesmente deixados à sombra até completarem uma semana.
Moura (1987) leva em consideração o tempo entre o preparo da mistura e a sua
compactação, onde a qualidade é inversamente proporcional ao tempo de descanso
da mistura, para tanto, a rapidez da utilização da mistura para prensagem do tijolo
de solo-cimento é imprescindível.
2.6 Especificações para tijolos de solo – cimento
A norma NBR 10834 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
1994a) – Bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural estabelece os
seguintes valores mínimos para a resistência: média igual ou maior que 2,0 MPa e
valores individuais iguais ou maiores que 1,7 MPa, aos 28 dias de idade. A absorção
de água deve ser igual ou menor que 20% e valores individuais iguais ou menores
que 22%, aos 28 dias de idade. Os ensaios para determinação desses parâmetros
devem ser realizados de acordo com a NBR 10836 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 1994c).
A produção do tijolo deverá atender a norma NBR 8492 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1984f) no caso da produção de tijolo maciço
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de solo-cimento e determinação da resistência à compressão e da absorção d´água.
Outras normas de interesse são as seguintes:
•

A

NB-1336/1990,

substituída

pela

NBR

12253

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992) onde define a dosagem
do solo-cimento para emprego como camada de pavimento;
•

MB-3361 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
1990b), ensaio de compressão simples de corpos de prova cilíndricos;

•

MB-3360 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
1990a), moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos;

•

NBR 10834 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
1994a), blocos vazados de solo-cimento sem função estrutural,
especificações;

•

NBR 10835 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
1994b), bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural, sua forma,
dimensões e padronizações;

•

NBR 10836 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
1994c),

bloco

vazado

de

solo-cimento

sem

função

estrutural,

determinação de resistência à compressão e da absorção de água;
•

NBR 13554 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
1996), solo-cimento, ensaio de durabilidade por molhagem e secagem.

2.7 Aditivos para produção de tijolo de solo - cimento
Diversos estudos têm sido desenvolvidos visando avaliar o efeito da adição de
certos produtos nas misturas de tijolo de solo-cimento.
Milani e Freire (2006) estudaram os efeitos da adição da casca de arroz nas
propriedades

físico-mecânicas

da

mistura

de

solo-cimento,

visando

obter

composições de solo-cimento com casca de arroz, em potencialidade para
fabricação de materiais alternativos na construção.
Foi realizado o fracionamento, peneiramento e o pré-tratamento em solução de
cal para a casca de arroz.
Determinadas as características físicas do solo e da casca de arroz, foram
realizados os ensaios de compactação de Proctor normal, compressão simples,
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também ensaios de tração na compressão diametral, aos 7 e aos 28 dias de idade, e
absorção d’água para determinar as principais características físicas e mecânicas.
Com o objetivo de adicionar a máxima quantidade de casca de arroz e diminuir
o consumo de cimento na mistura solo-cimento-casca de arroz, adotaram-se, para
estudos de dosagem, as seguintes composições (% em relação à massa do solo
seco): teores de 8% e 12% da combinação de cimento e casca de arroz a serem
adicionados ao solo arenoso; e teores de 8%, 12%, 14% e 18% da combinação de
cimento e casca de arroz a serem adicionados ao solo argiloso. Nas combinações,
os teores de cimento e de casca variaram desde 100% de aglomerante e 0% de
casca, até 60% de aglomerante e 40% de casca em incrementos de 10%.
Porcentagens maiores de casca de arroz afetaram negativamente a trabalhabilidade
e a compactação da mistura.
Os resultados para a confecção de componentes construtivos foram expressos
pelos tratamentos com solo arenoso; sendo destacada entre outras misturas, a
adição ao solo de 12% de aglomerante na combinação (de 80% de cimento + 20%
de casca de arroz) sobre a massa total de solo, onde aconteceu o menor consumo
de cimento e maior acréscimo de casca de arroz, dentro dos limites das normas.
Grande (2003) analisou vários aspectos do tijolo de solo-cimento compostos;
por misturas, com ou sem sílica, produzidos em prensa manual, visando a um
melhor desempenho do material entre as quais merece a importância do controle de
umidade na qualidade da mistura de solo-cimento e, consequentemente, em
qualquer componente resultante dessa matéria-prima.
Foram realizados diversos ensaios para definir o traço mais apropriado na
fabricação dos tijolos.
Ele fez um painel de parede para verificar o comportamento da alvenaria
quanto à resistência, à compressão e à deformação, possibilitando a correlação dos
ensaios de prismas, tijolos e argamassa de assentamento, visando ao contexto da
construção sustentável e ao aproveitamento de resíduos industriais e elaboração de
projetos com base nos tijolos modulares.
Observou que a adição de sílica (feita em substituição de 10% da massa de
cimento) na composição de traços para a fabricação de tijolos é benéfica, apesar de
ocorrer uma mudança bastante significativa da evolução da resistência devido a
alterações na cinética das reações entres os constituintes da mistura.
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Suas principais conclusões são em relação aos estudos de traços realizados.
Constatou que a porcentagem de cimento adicionado ao solo é fator determinante
da resistência à compressão, absorção e durabilidade do solo-cimento.
Khedari (2005) buscou desenvolver um novo bloco de solo-cimento, utilizando
fibra de coco. A melhor relação encontrada para mistura foi de 59% de solo, 13% de
cimento, 20% de areia e 8% de fibra de coco, medido em massa, onde atingiu a
menor condutividade térmica, e o menor peso em massa, aliás, o propósito principal
do estudo.
Foram consideradas várias relações da mistura. Quando comparou a sua
amostra de tijolo de solo-cimento e fibra de coco, com o correspondente já produzido
no comércio local, houve uma redução bastante significativa, na condutividade
térmica de aproximadamente 54% e para o peso, ocorreu uma redução de 13% em
massa.
2.8 Utilização de resíduos de desconstrução na produção de tijolos de solo - cimento
Em dois trabalhos há a indicação do emprego de resíduo de desconstrução na
mistura de solo-cimento.
Silveira e Nóbrega (2005) dizem que a geração de resíduos de construção e
demolição constitui um grande problema ambiental.
“Em Piracicaba-SP são geradas aproximadamente 620 toneladas/dia deste
resíduo.

O

problema

acarreta

diversos

prejuízos

ambientais”

(SILVEIRA;

NÓBREGA, 2005).
Ele propõe a utilização do resíduo como agregado no compósito solo-cimento.
Foram testadas propriedades físicas, químicas e tecnológicas para as misturas
contendo resíduo de construção civil reciclado e solo em diferentes proporções de
resíduo e solo.
Verificou-se que as misturas nas proporções de 50%, 75% e 100%
de resíduo atendem às especificações tecnológicas para emprego
como solo-cimento [...], mas nas proporções de 75% e 100% permite
o emprego de mais resíduo, utilizando a mesma quantidade de
cimento 8% em massa. Quanto aos aspectos químicos e à utilização
do resíduo como agregado no solo-cimento se mostrou exequível e
eficiente no encapsulamento de contaminantes. (SILVEIRA;
NÓBREGA, 2005).
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Segundo Ferraz e Segantini (2004), as utilizações de resíduos de argamassa
de cimento podem ter vantagens técnicas e redução de custos na adição da mistura
de solo-cimento. Seu objetivo foi reduzir o custo e melhorar a qualidade do tijolo de
solo-cimento, e propiciar condições para o aproveitamento dos resíduos de
construção e demolição RCD em conformidade com normas técnicas brasileiras
pertinentes.
2.9 A utilização de aditivo orgânico para a melhoria das características dos solos
Neste trabalho será utilizado o aditivo orgânico DS 328, material produzido pela
empresa Dynasolo (2009).
Segundo Dynasolo (2009) esse aditivo à base de óleos e resinas vegetais foi
desenvolvido para estabilização de solos. É um líquido de coloração verde,
densidade mínima 1, 035 g/cm3 a 25ºC, com pH mínimo de 10,5 em solução a 1%,
totalmente solúvel em água. Em contato com os reagentes e o solo, forma um
composto metálo-orgânico insolúvel e permanente, cuja ação se exerce por uma
coesão estável entre as partículas dos solos.
Na partícula fina das argilas, devido à sua composição mineralógica, há carga
elétrica negativa em sua superfície, que atrai os íons positivos (cátions) da água,
aderindo-os fortemente e formando a água adsorvida, (processo químico em que os
íons, átomos ou moléculas são retidos na superfície de um sólido ou líquido).
Segundo o fabricante, este produto promove a troca iônica. Quando se introduz
pequenas quantidades do produto em água, há a ativação dos íons H e (OH)
provocando um intercâmbio de suas cargas elétricas com as partículas dos solos,
gerando na água adsorvida um rompimento do enlace eletroquímico, desprendendo
e convertendo em água livre, a qual é drenada por gravidade, evaporação ou
compactação. Esta reação eletroquímica, de troca iônica, provoca a aproximação
das partículas, é estável e permanente, sendo assim, através dessa troca catiônica,
consegue-se a redução da espessura da camada de água adsorvida, e aglutinação
das partículas finas dos solos. Pela combinação dos dois efeitos citados, ocorre uma
redução na superfície específica dos solos. Consequentemente menos água poderá
ser absorvida, diminuindo a expansão e a contração dos solos, aumentando sua
impermeabilidade e sua resistência ao cisalhamento.
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Ainda de acordo com o fabricante, nos anos de 1973 e 1974, através do DERSP e DER-AL, departamentos pioneiros na utilização do produto, foram executados
vários trechos experimentais, com vários tipos de solos e diferentes volumes de
tráfego, para se comprovar em campo os resultados obtidos em laboratório. Um
exemplo disso foi a duplicação da rodovia Raposo Tavares.
Conforme Roessler (2009) o Instituto de Desenvolvimento e Educação Social
da Amazônia (IDESA), uma Organização não Governamental (ONG) localizada no
estado do Amazonas, produziu no período de 1994 a 1996 tijolo de solo-cimentoaditivo orgânico e solo-cal-aditivo orgânico, para produção de alvenaria aparente,
em residências de baixo custo.
Segundo Bussamra (2008) a estabilidade de um solo para ser utilizado como
camada de pavimento, seja ela de Base, Sub-Base, de Reforço ou do Subleito,
depende de certas características.
Um solo ou mistura de solos, contendo alta porcentagem de vazios, torna-se
muito instável quando sujeita à umidade. Ao contrário, se tiver baixa porcentagem de
vazios, resistirá à penetração de água e será muito mais estável.
O aditivo orgânico que reage a este solo está ligado ao fenômeno de trocas
catiônicas, responsáveis por efeitos de floculação e da reação coesiva com sulfato
de alumínio e/ou com a cal hidratada, responsáveis pelos efeitos de cimentação,
onde resulta em considerável ganho de resistência mecânica e impermeabilidade.
Ele também diz que este produto pode ser utilizado na produção de tijolo de
solo-cimento, mas as condições físico-químicas devem ser avaliadas, bem como a
viabilidade financeira.
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3 PERFIL DAS EMPRESAS PRODUTORAS DE TIJOLO DE SOLO CIMENTO E
BENEFICIADORAS DE RESÍDUO DE DESCONSTRUÇÃO
As empresas que produzem tijolo solo-cimento são, em sua maioria, de
pequeno porte não dispõem de tecnologia de ponta e a maior parte do trabalho é
artesanal, o que leva a um controle de qualidade de produto modesto e precário.
Já as empresas que reaproveitam os resíduos de desconstrução têm mais
capacidade técnica e produtiva.
3.1 Produtoras de tijolo de solo - cimento
Não há informação disponível sobre o número de empresas produtoras de tijolo
de solo-cimento no Brasil. Maria Garcia (apud FABRICAÇÃO..., 2004), consultora do
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro (SEBRAE-RJ)
que fez um “raio X” de investimentos necessários para empresas que queiram abrir
seus negócios nesta área, apresenta os seguintes indicadores para as fábricas de
tijolos ecológicos:
Investimento inicial: R$ 11 mil para aquisição de duas máquinas e
cimento (excluindo o ponto)
Faturamento: o milheiro custa entre R$ 340 é R$ 550.
Margem de lucro sugerida: 20% a 25%
Número de funcionários: 8
Área: 250m2 Risco: médio a alto pela resistência dos consumidores a
novos produtos e necessidade de investimento em propaganda.
(GARCIA apud FABRICAÇÃO..., 2004).

Vários empresários, além de verem um potencial em expansão, estão também
preocupados com a qualidade de seu produto. Para Pereira (apud ARAUJO, 2009),
inovar significa produzir algo útil, com um novo conceito, com melhorias e economia
nos custos. Para ele a inovação ajuda a preservar o meio ambiente. "Precisamos
tratar melhor nosso planeta. Com nosso produto acreditamos poder reduzir os
índices de poluição da indústria da construção civil".
Em contrapartida às empresas que fabricam tijolo de solo-cimento, existe a
questão das cooperativas que estão fabricando o tijolo de solo-cimento com a
intenção de proporcionar aos cooperados moradia e trabalho.
Para Thaís Helena de Lima Nunes (apud HÁ DEMANDA..., 2006), o empresário
deve estar atento à concorrência. Segundo ela, existem várias cooperativas
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fabricando tijolos artesanais. "Por outro lado, é um mercado consideravelmente
lucrativo para quem produz em larga escala. Uma boa alternativa é firmar acordos
com construtoras, para fornecimento constante de material", ponderando que o
retorno do investimento pode não ocorrer em curto prazo.
Para ilustrar o modelo de funcionamento de empresas de produção de solocimento, apresenta-se a seguir um detalhamento do processo produtivo de duas
empresas típicas, que o autor deste trabalho teve a oportunidade de conhecer.
Procurou-se avaliar todo o ciclo do processo de produção, desde a escolha do
solo na jazida, o traço para sua composição até ao produto final.
As empresas visitadas possuem aproximadamente 10 anos no ramo de
fabricação de tijolos.
A Construvan (2009), fundada em 1998, iniciou sua trajetória produzindo quase
artesanalmente com máquinas manuais e ferramentas básicas, perfazendo a
quantidade de 1000 tijolos de solo cimento por dia.
Segundo o proprietário, as primeiras máquinas manuais foram substituídas por
sistemas hidráulicos, obtendo maior regularidade, precisão e melhor relação custobenefício, além de atingir a produção de 3.000 peças por dia por máquina em
operação normal (CONSTRUVAN, 2009).
Nas fotografias 1 e 2 mostra-se um exemplo de construção feita pela
Construvan com tijolos de solo-cimento.

Fotografia 1 - Exemplo de construção Construvan
Fonte: Construvan (2009)
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Fotografia 2 - Exemplo de construção Construvan
Fonte: Construvan (2009)

A Gareta (2009), segunda empresa visitada, foi fundada na década de noventa.
Estudou o funcionamento da máquina para fabricar tijolo de solo-cimento com a
utilização de uma prensa hidráulica, modelo este baseado em máquinas manuais
existentes até então.
Com o conhecimento do processo de fabricação da máquina hidráulica,
desenvolveram outros acessórios que agregam economia, rapidez, eficiência e
qualidade ao processo para fabricação dos tijolos de solo-cimento. (Fotografia 3).

Fotografia 3 - Exemplo de construção Gareta
Fonte: Gareta (2009)

As empresas consideradas neste estudo possuem, a princípio, as mesmas
características básicas para a produção do tijolo em solo-cimento, usam prensa
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hidráulica, destorroador e peneirador para o solo e a mistura do cimento feita
manualmente.
O processo abrange primeiramente a extração do solo em uma jazida préselecionada, conforme a fotografia 4, posteriormente é transportado até ao local da
produção.
Observou-se que as fábricas utilizam dois tipos de aglomerantes: Cimento
Portland comum e Cimento Portland de alta resistência.
Em convergência com o afirmado por Grande (2003), a utilização do Cimento
Portland de alta resistência se justifica, observando o comportamento dos tijolos
compostos de cimento com maior saturação de cal, promovendo a formação de
silicatos e aluminatos hidratados, possibilitando maior compacidade do material.
Para as fábricas, a utilização deste cimento dá-se pela rápida resistência inicial.

Fotografia 4 - Jazida de extração de Salto de Itu – SP
Fonte: Autor

Após o transporte e o descarregamento do solo extraído, é realizada a mistura
do solo com o cimento. Esta mistura é em volume, como mostrado na fotografia 5.
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Fotografia 5 - Mistura do solo e cimento
Fonte: Autor

Depois da operação de mistura, são procedidas as etapas de destorroamento e
peneiramento do solo (Fotografias 6 e 7).

Fotografia 6 - Máquina de destorroamento de solo
Fonte: Autor

O ajuste da umidade é feito empiricamente, utilizando o método descrito no item 6
do Anexo B.
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Fotografia 7 - Esteira e peneiramento
Fonte: Autor

Após o destorroamento e o peneiramento, a mistura vai para a prensagem em
máquinas semelhantes à mostrada na fotografia 8.

Fotografia 8 - Transporte da mistura para a prensa
Fonte: Autor

A conferência é realizada por amostragem, ou seja, a cada lote de 20 peças
produzidas, é realizada a conferência das medidas de uma peça (Fotografias 9 e 10)
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Fotografia 9 - Máquina de prensagem da mistura
Fonte: Autor

Fotografia 10 - Conferência da altura do tijolo
Fonte: Autor

Em seguida à prensagem e conferência, os produtos vêm para áreas de
estocagem, que são locais cobertos, a fim de manter os tijolos protegidos das
intempéries (Fotografia 11 )
No período em que permanecem armazenados, os tijolos são molhados no
mínimo uma vez ao dia, num período de sete dias.
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Fotografia 11 - Estocagem dos tijolos
Fonte: Autor

Enfim, pode-se resumir o processo produtivo do tijolo de solo-cimento conforme
o esquema a seguir, destacando-se que o ponto mais importante para obtenção de
um produto final satisfatório, é o momento em que ocorre a dosagem (Figura 2).
Para efeito ilustrativo no ANEXO B, segue uma cartilha para produção de tijolo de
solo-cimento.

Figura 2 - Esquema resumo do processo produtivo do tijolo de solo-cimento
Fonte: Adaptado de Pedroti et al. (2007)
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3.2 Beneficiadoras do resíduo de desconstrução
Esta seção abordará um breve histórico sobre a reciclagem de entulho.
3.2.1 Histórico da reciclagem de entulho
A construção civil é uma das atividades humanas mais antigas que se tem
conhecimento. Dela sempre foram geradas grandes quantidades de resíduos
minerais.
Os primeiros registros de reutilização de resíduos minerais da construção civil
na produção de novas obras vieram do Império Romano. Mas, a primeira aplicação
significativa de entulho reciclado foi registrada somente após o final da Segunda
Guerra Mundial, na reconstrução das cidades européias.
No contexto atual, a gestão dos resíduos da construção civil é um desafio, e
requer mudanças e transformações significativas no campo do comportamento, da
informação e dos processos de geração e minimização de entulhos. Tanto é que o
assunto virou lei.
Segundo a Assessoria de Imprensa da Escola Politécnica (2008), no Brasil, o
consumo de agregados na construção civil é de 400 milhões de toneladas por ano.
A geração de resíduos da construção civil e demolição RCD são de
aproximadamente 70 milhões de toneladas por ano. Considerando somente a fração
mineral do entulho (75% a 90%).
A reciclagem do resíduo de agregados poderia atender até 17% do mercado.
Estima-se que 20% dos RCD produzidos no Brasil sejam depositados em aterros
ilegais, nas margens de rios, córregos, estradas ou em terrenos baldios.
A resolução CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002, estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil.
Os geradores de resíduos de construção e demolição devem ter como objetivo
prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização e
a reciclagem.
Essas mudanças só vêem a contribuir com o planeta, já que reduzem a
agressão ambiental e o comprometimento da qualidade de vida.
A NBR 5682 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1977) rege a
demolição. Refere-se à contratação, execução e supervisão de demolições é a
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norma utilizada para a reutilização de resíduos sólidos de demolição em obras
residenciais.
A norma foi cancelada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas em
2004, devido à falta de atualizações, no entanto essa norma é usada para
especificações de serviços de demolições.
Outras Normas relacionadas:
•

ABNT NBR 15112 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e
operação;

•

ABNT NBR 15113 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação;

•

ABNT NBR 15114 - Resíduos sólidos da Construção civil - Áreas de
reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação;

•

ABNT NBR 15115 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da
construção civil - Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos;

•

ABNT NBR 15116 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da
construção civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem
função estrutural – Requisitos;

•

ABNT NBR NM 27 - Agregados - Redução da amostra de campo para
ensaios de laboratório;

•

ABNT NBR 7181- Solo - Análise granulométrica;

•

ABNT NBR NM 248 - Agregados - Determinação da composição
granulométrica;

•

ABNT NBR NM 46 - Agregados -Determinação do material fino que passa
através da peneira 75 m por lavagem;

•

ABNT NBR NM 53 - Agregado graúdo - Determinação de massa específica,
massa específica aparente e absorção de água;

•

ABNT NBR NM 30 - Agregado miúdo - Determinação da absorção de água;

•

ABNT NBR 7211 - Agregados para concreto – Especificação;

•

ABNT NBR 7809 - Agregado graúdo - Determinação do índice de forma pelo
método do paquímetro;

•

ABNT NBR 9895 - Solo - Índice de suporte Califórnia;
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•

ABNT NBR 9917 - Agregados para concreto – Determinação de sais,
cloretos e sulfatos solúveis.

A tabela 2 a seguir relaciona as usinas de reciclagem no Brasil. Verifica-se que
há no Brasil 47 usinas registradas, sendo que apenas 30 estão ativas.
Tabela 2 – Usina de reciclagem de RD no Brasil
Cidade

Propriedade

Instalação Cap. (t/n)

Situação
continua

São Paulo/SP

Prefeitura

1991

100

Desativada

Londrina/PR

Prefeitura

1993

20

Desativada

B. Horizonte (Estoril)

Prefeitura

1994

30

Operando

B. Horizonte (Pampulha)

Prefeitura

1996

20

Operando

Ribeirão Preto/SP

Prefeitura

1996

30

Operando

Piracicaba/SP

Autarquia/Emdhap

1996

15

Operando

São José dos Campos/SP

Prefeitura

1997

30

Desativada

Muriaé/MG

Prefeitura

1997

8

Desativada

São Paulo/SP

ATT Base

1998

15

Desativada

Macaé/RJ

Prefeitura

1998

8

Desativada

São Sebastião/DF

Adm. Regional

1999

5

Desativada

Socorro/SP

Irmãos Preto

2000

3

Operando

Guarulhos/SP

Prefeitura/Proguaru

2000

15

Operando

Vinhedo/SP

Prefeitura

2000

15

Operando

Brasília/DF

Caenge

2001

30

Operando

Fortaleza/CE

Usifort

2002

60

Operando

Ribeirão Pires/SP

Prefeitura

2003

15

Desativada

São Gonçalo/RJ

Prefeitura

2004

35

Paralisada

Jundiaí/SP

SMR

2004

20

Operando

Campinas/SP

Prefeitura

2004

70

Operando

São Bernardo do Campo/SP

Urbem

2005

50

Operando

São Bernardo do Campo/SP

Ecoforte

2005

70

Desativada

São José do Rio Preto/SP

Prefeitura

2005

30

Operando

São Carlos/SP

Prefeitura/Prohab

2005

20

Operando

B. Horizonte(BR040)/MG

Prefeitura

2006

40

Operando

João Pessoa /PB

Prefeitura/Emlur

2007

25

Operando
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Cidade

Propriedade

Instalação Cap. (t/n)

Situação
conclusão

Ponta Grossa/PR

P. Grossa Amb.

2006

20

Operando

Taboão da Serra/SP

Estação Ecologia

2006

20

Operando

Caraguatatuba/SP

JC

2007

15

Operando

Colombo/PR

Soliforte

2007

40

Operando

Limeira/SP

RL Reciclagem

2007

35

Operando

Americana/SP

Cemara

2007

25

Operando

Piracicaba/SP

Autarquia/Semae

2007

20

Operando

Santa Maria/RS

GR2

2007

15

Operando

Osasco/SP

Inst. Nova Agora

2007

25

Instalando

Rio das Ostras/RJ

Prefeitura

2007

20

Instalando

Brasília/DF

CAENGE

2008

30

Operando

Londrina/PR

Kurica Ambiental

2008

40

Operando

São Luís/MA

Limpel

2008

40

Operando

São José dos Campos/SP

RCC Ambiental

2008

70

Operando

Paulínia/SP

Estre Ambiental

2008

100

Operando

Guarulhos/SP

Henfer

2008

30

Instalando

Barretos/SP

Prefeitura

2008

25

Instalando

São José dos Campos/SP

Julix – Enterpa

2008

25

Instalando

Petrolina/PE

Prefeitura

2008

25

Instalando

Itaquaquecetuba/SP

Entrec Ambiental

2008

40

Instalando

Fonte: Creta Tecnologias de Reciclagem (2009)

Apresenta-se nas fotografias 12 e 13 a seguir um detalhamento do processo
produtivo de uma empresa típica, que o autor deste trabalho teve a oportunidade de
conhecer.
A Usina de Reciclagem e Beneficiamento de Entulho e Materiais (URBEM),
localizada em São Bernardo do Campo (SP), - foi implantada para solucionar um
problema gerado pela grande produção de entulho proveniente da construção civil.
Com capacidade de processar 50 toneladas de entulho por hora, funciona
como uma pedreira, com transportadores de correia, britador de impacto, eletro-imã,
peneira vibratória e outros dispositivos.

44

Fotografia 12 – Esteiras de britagem no pátio da URBEM
Fonte: Urbem Tecnologia Ambiental (2009)

A Urbem Tecnologia Ambiental (2009) tem por objetivo principal a reciclagem de
entulho da construção civil, em atendimento da resolução CONAMA n° 307, de 5 de
julho de 2002.

Fotografia 13 – Rachão britado pela URBEM
Fonte: Urbem Tecnologia Ambiental (2009)
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A empresa trabalha com resíduo classe A, que são os resíduos reutilizáveis ou
recicláveis como agregados, tais como:
•

De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras
obras de infra-estrutura;

•

De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc.), argamassa
e concreto;

•

Processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto
(blocos, tubos, meios-fios, etc.) produzidas no canteiro de obras.

Produtos fabricados pela empresa: Bica Corrida, Pedrisco Reciclado, Brita
Reciclada, Rachão e Areia Reciclada (Quadros 1 e 2).

Tipo

Exemplos

Usos

Fração Concreto
Rocha Natural

Pode ser aplicado na produção de
concreto estrutural, como agregado em
Sobra
de
Rocha artefatos de concreto (brita no 1, 2, 3,
e Natural (Brita), Bloco etc.) e como cascalho granulado para
de Concreto, Sobra regularização
de
vias
não
pavimentadas.
Na
granulometria
de Concreto.
superior, pode substituir a pedra britada
na construção de lastros de vias.

Fração Argamassa

Como agregado na preparação de
massa para assentamento de tijolos e
blocos, bem como em revestimento de
paredes (reduzindo-se os traços para
areia e cal).

Areia, cal e cimento.

Quadro 1 – Procedimento padrão para recepção de entulho
Fonte: Urbem Tecnologia Ambiental (2009)

Algumas condições de trabalho da Urbem:
• A Urbem recebe apenas entulho limpo (sem madeiras, plásticos ou
quaisquer outros tipos de contaminantes);
• Caso existam ferragens na estrutura, as mesmas devem estar aparadas;
• As dimensões máximas dos entulhos enviados devem ser de 50x50x50 cm³;
• Nas obras ou demolições que gerarem mais de 100m3 de entulho, deverá
ser agendada uma inspeção prévia para aprovação do material na origem;
• Todas as viagens enviadas são inspecionadas e, caso não estejam dentro
dos padrões acima descritos, não serão aceitas.
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Tipos de materiais não reciclados pela empresa:
• Entulho de Fração Cerâmica;
• Produtos Oriundos do Gesso;
• Produtos de Mistura de Pigmentos Inorgânicos, Hidrocarbonetos e
Hidrocarbonetos Aromáticos como: Isopor, Tintas, Vernizes, Corantes,
Impermeabilizantes e seus Diluentes e Solventes;
• Produtos que Contenham Metais Pesados e Demais Agentes Perigosos;
• Plásticos, Papéis, Metais, Vidros, Madeiras, Tecidos e Resíduos Orgânicos;
• Peças de Amianto, Pilhas, Baterias, Lâmpadas e Pneus;
• Sobras de Reparos de Clínicas Radiológicas e Resíduos Radioativos;
• Restos de Demolição de Instalações Industriais e Outros;
• Solos Contaminados;
• Solos Provenientes de Escavação e Terraplanagem;
• Resíduos Ambulatoriais e de Serviço de Saúde;
• Resíduos em Geral Não Recicláveis ou Misturados, ou Contaminados não
Passíveis de Separação.
Característica da areia reciclada

Uso Recomendado

Material com dimensão máxima característica
inferior a 4,8 mm, isento de impurezas,
proveniente da reciclagem de concretos e
blocos de concretos da construção civil.

Argamassas de assentamento de
alvenaria de vedação, contrapisos,
solo-cimento, blocos e tijolos de
vedação.

A URBEM Tecnologia Ambiental garante que os materiais produzidos estão de acordo
com a norma brasileira NBR 15116/04, que define os requisitos dos agregados
reciclados para a utilização em pavimentos e preparo de concreto sem função
estrutural.
Propriedade
Valores em massa
Sulfatos
<1%
Absorção de água
< 12 %
Cloretos
<1%
Materiais não minerais
<2%
Torrões de argila
<2%
Teor total máximo de contaminantes
<3%
Teor de material passante na malha 0,075 mm
< 15 %
Quadro 2 – Areia reciclada objeto deste estudo
Fonte: Urbem Tecnologia Ambiental (2009)
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A seguir as fotografias 14, 15 e 16 do local visitado.

Fotografia 14 - Resíduo de desconstrução
Fonte: Autor

Fotografia 15 - Outras granulometrias feitas pela empresa
Fonte: Autor
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Fotografia 16 – Areia de reciclagem
Fonte: Autor
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4 PARTE EXPERIMENTAL DO TRABALHO – COLETA DOS MATERIAIS E
ENSAIOS PRELIMINARES
Nesta seção são descritos os procedimentos para a coleta das amostras de
solo e de resíduo e os ensaios preliminares de caracterização e compactação
realizados nos laboratórios do IPT.
4.1 Solo utilizado e resultado de caracterização
O solo utilizado na parte experimental desta pesquisa foi coletado na região de
Capão Redondo, cidade de São Paulo, mais precisamente na Av. Comendador
Santana, nº 745.
Neste local foi retirada a amostra de solo (Fotografia 17), para realização de
toda a campanha de ensaios de laboratório descrita nesta dissertação.
Uma máquina retro escavadeira foi usada para extração do material, abaixo do
solo orgânico, numa profundidade aproximada de 2,50 m.

Fotografia 17 - Amostra de solo
Fonte: Autor
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No Laboratório de Mecânica dos Solos do IPT, foram realizados sobre a
amostra ensaios para a determinação da massa específica dos grãos, granulometria
com sedimentação, limite de liquidez e limite de plasticidade, de acordo,
respectivamente, com as normas NBR-6459; NBR-6508; NBR-7180 e NBR-7181, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (1984a; 1984b; 1984c; 1984d). Todos os
ensaios foram realizados com secagem prévia da amostra ao ar. Nas fotografias 18
e 19 ilustram a preparação das amostras para ensaio.

Fotografia 18 – Destorroamento do solo
Fonte: Autor

Fotografia 19 – Peneiramento do solo
Fonte: Autor
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Os resultados obtidos estão apresentados no gráfico 1:

Gráfico 1 - Resultados de ensaios de caracterização no solo
Fonte: Autor

Em termos granulométricos, verifica-se tratar uma argila arenosa. Pode-se
observar que a granulometria e os limites de liquidez e plasticidade não atendem às
exigências da NBR 10832 e nem à NBR 10833 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 1989a; 1989b) apresentados na tabela 1, pois, a quantidade
de material que passa na peneira nº 200 é superior a 50%, o limite de liquidez é
maior do que 45% e o índice de plasticidade é superior a 18%. Desta forma a
amostra de solo não está apropriada para a confecção de tijolo de solo-cimento.
4.2 Resíduo utilizado e resultado de caracterização
Quando da visita à empresa Urbem Tecnologia Ambiental Ltda., foi adquirida
uma amostra de resíduo de desconstrução para ser misturada ao solo, conforme as
fotografias 20, 21 e 22.
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Fotografia 20 - Amostra de resíduo
Fonte: Autor

Fotografia 21 – Preparação da amostra de resíduo
Fonte: Autor
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Fotografia 22 – Resíduo após peneiramento
Fonte: Autor

No Laboratório de Mecânica dos Solos do IPT, a amostra de resíduo foi
submetida a ensaios de caracterização de acordo com as normas NBR-6459; NBR6508; NBR-7180 e NBR-7181, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(1984a; 1984b; 1984c; 1984d). Seus resultados estão apresentados no gráfico 2:
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Gráfico 2 - Resultados de ensaios de caracterização no resíduo
Fonte: Autor

Em termos granulométricos, trata-se de um pedregulho arenoso. Conforme o
gráfico 2, a granulometria e os limites de liquidez e índice de plasticidade não
atendem às exigências da NBR 10832 e nem à NBR 10833 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989a; 1989b) apresentados na tabela 1
desta dissertação. Portanto, o resíduo não está apropriado para a confecção de tijolo
de solo-cimento.
4.3 Escolha da mistura solo – resíduo a ser utilizada nos tijolos de solo-cimento
De forma a verificar qual a proporção solo–resíduo que atenderia às
especificações das normas NBR 10832 e NBR 10833 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 1989a; 1989b) para emprego em tijolo de solo-cimento,
foram feitos ensaios de limites de liquidez e limite de plasticidade em misturas soloresíduo em quatro proporções, medida em massa: 66,7% de solo mais 33,3% de
resíduo;

50% de solo e 50% de resíduo; 40% de solo e 60% de resíduo; e

finalmente 30% de solo e 70% de resíduo.
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Na tabela 3, são apresentados os valores dos limites de Atterberg para cada
uma dessas misturas, juntamente com os valores obtidos somente com o solo e
somente com o resíduo.
Como se pode notar nessa tabela a mistura formada por 30% de solo e 70% de
resíduo foi a única que atendeu as prescrições da norma. No gráfico 3, mostra-se a
granulometria resultante da mistura do solo e do resíduo nessa proporção já se
eliminando a parcela de material com dimensões superiores a 4,8mm (peneira 4).
Tabela 3 – Percentual da mistura e limite LL, LP e IP
% Solo

% Resíduo

LL

LP

IP

100,0

0,0

66,0

35,0

31,0

66,7

33,3

52,0

35,0

17,0

50,0

50,0

47,0

30,0

17,0

40,0

60,0

49,0

29,0

20,0

30,0

70,0

43,0

28,0

15,0

0

100

NP

NP

NP

Fonte: Autor

Gráfico 3 - Resultados de ensaios de caracterização no resíduo e solo
Fonte: Autor
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4.4 Definição da umidade de moldagem dos tijolos
Escolhida a proporção que atendia a especificação, foi necessária a
determinação da umidade em que os tijolos deveriam ser moldados, ou seja foi
necessária a obtenção da umidade ótima em ensaio de compactação. Entretanto,
esse valor poderia eventualmente variar de acordo com a porcentagem de cimento.
Assim, foram realizados no Laboratório de Pavimentos do IPT, 3 ensaios de
compactação na energia normal, sem reuso do material, de acordo com a NBR 7182
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1986), na mistura solo+resíduo com
adição de 0%, 3% e 11% de cimento em massa.
Nos gráficos 4, 5 e 6 apresentam-se os resultados obtidos.

Gráfico 4 - Ensaio compactação solo 30% resíduo 70% sem cimento
Fonte: Autor
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Gráfico 5 - Ensaio compactação solo 30% resíduo 70% com adição 3% cimento
Fonte: Autor

Gráfico 6 - Ensaio compactação solo 30% resíduo 70% com adição 11% cimento
Fonte: Autor
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Na tabela 4, apresenta-se um resumo dos resultados obtidos.
Tabela 4 – Percentual e massa específica seca máxima
Teor de

Umidade

Massa especifica seca

cimento %

ótima %

máxima kg/m³

0,0

21,8

1570,0

3,0

23,0

1579,0

11,0

21,4

1607,0

Fonte: Autor

Como se pode ver, os valores de densidade seca máxima e de umidade ótima
não apresentaram variação significativa. Por essa razão, foram adotados os
seguintes valores médios para toda a faixa estudada de teores de cimento (0% a
11%):
•

Massa específica seca máxima: 1600 kg/m³;

•

Umidade ótima: 22%.
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5 PARTE EXPERIMENTAL DO TRABALHO – ENSAIOS PARA VERIFICAÇÃO DO
ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES
Para verificar o atendimento das especificações, detalhadas na seção 2.6 desta
dissertação, foram feitos nesta fase da investigação, ensaios: de determinação da
resistência a compressão e da absorção de água em bloco vazado de solo-cimento
sem função estrutural de acordo com a NBR 10836 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 1994c).
Os ensaios foram realizados em corpos de prova com 0%, 3%, 7% e 11% de
cimento em massa, sem e com a adição de aditivo orgânico na relação 1:1000 em
volume de água.
Além desses ensaios, foram feitos mais dois tipos de ensaio: resistência a
compressão simples em corpos de prova cilíndricos obedecendo a norma MB-3360
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1990a), e ensaio de
durabilidade por molhagem e secagem de acordo com a NBR 13554 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1996). Embora essas normas não indiquem
valores de referência, os resultados desses ensaios fornecem a variação dos
parâmetros resistência à compressão simples e perda de massa com a porcentagem
de cimento, tanto para corpos de prova moldados com aditivo orgânico quanto para
corpos de prova sem esse aditivo.
5.1 Ensaios de compressão em corpos de prova cilíndricos
Antes de ensaiar amostras de tijolos, preferiu-se a execução de ensaios
preliminares a compressão em corpos de prova cilíndricos. Estes ensaios foram
realizados no Laboratório de Pavimentação do IPT. O procedimento de moldagem
dos corpos de prova seguiu a norma MB-3360 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 1990a) da ABNT. O procedimento de execução dos ensaios
foi o prescrito na norma MB-3361 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 1990b).
Para cada uma das duas condições sem aditivo orgânico e com aditivo
orgânico, foram ensaiados após 7 dias de cura 2 corpos de prova para cada um dos
seguintes teores de cimento em massa: 0%, 3%, 7% e 11%. Os corpos de prova
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foram moldados com 10,0 cm de diâmetro e 12,7 cm de altura. Os resultados
obtidos estão apresentados nas Tabelas 5 e 6.
Tabela 5 – Compressão simples sem aditivo orgânico

Nº cp

Tempo de
cura (dias)

% de
cimento

Resistência a
Compressão Simples
MPa

1

7

0

0,11

2

7

0

0,11

1

7

3

0,60

2

7

3

0,68

1

7

7

1,67

2

7

7

1,87

1

7

11

2,67

2

7

11

2,94

Resistência a
Compressão Simples
Média
MPa
0,11

0,64

1,77

2,80

Fonte: Autor
Tabela 6 – Compressão simples com aditivo orgânico

Nº cp
1
2
1
2
1
2
1
2
Fonte: Autor

Tempo de
cura (dias)
7
7
7
7
7
7
7
7

Resistência a
Resistência a
Compressão Simples
% de cimento Compressão Simples
Média
MPa
MPa
0
0
3
3
7
7
11
11

0,14
0,12
0,73
0,59
2,02
1,90
3,14
3,19

0,13
0,66
1,96
3,16

A Gráfico 7 apresenta a variação da resistência com o teor de cimento tanto
para a condição sem aditivo como a condição com aditivo. Verifica-se o elevado
crescimento da resistência com o teor de cimento para ambas as condições. Nota-se
também que a presença do aditivo orgânico resultou num ganho de resistência,
variando de 3 a 18%.
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Ensaio à Compressão Simples corpos cilindrico

Tensão de ruptura (MPa)

3,1

2,1

1,1

0,1

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

Percentual de Cimento em massa
Amostra com aditivo orgânico

Amostra sem aditivo orgânico

Gráfico 7 – Ensaio à compressão simples em corpos cilíndrico
Fonte: Autor

5.2 Ensaios de resistência e absorção em blocos vazados
Foram moldados na empresa Construvan 36 tijolos para a execução destes
ensaios, nas seguintes condições: 7%, 9% e 11% de cimento tanto com aditivo,
quanto sem aditivo conforme tabela 7. Metade dos tijolos foi usada para ensaios de
resistência e metade para ensaios de absorção. Para efeito comparativo foram
também moldados mais 3 corpos de prova, utilizando o material da própria empresa.
Todos os corpos de prova foram moldados de acordo com a norma de confecção de
bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural NBR 10834 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1994a).
Tabela 7 – Quantidade de tijolos produzidos
% de cimento
7
9
11

Fonte: Autor

Quantidade de tijolos
produzidos
Sem aditivo
Com aditivo
orgânico
orgânico
6
6
6
6
6
6
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Nas fotografias 23 e 24 apresentam-se a prensa hidráulica utilizada para
prensagem dos tijolos de solo-cimento utilizada neste experimento.

Fotografia 23 – Prensa hidráulica do fornecedor Construvan
Fonte: Autor

Fotografia 24 – Tijolo após prensagem
Fonte: Autor

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Materiais de Construção do IPT.
Nas tabelas 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e gráfico 8 estão apresentados os resultados

63

obtidos na determinação da resistência à compressão. Foi feita também uma
comparação entre uma amostra fornecida pelo fornecedor Construvan e as amostras
objeto deste estudo.
Tabela 8 – Determinação da resistência à compressão

Amostra fornecida pelo fornecedor Construvan
Dimensão das faces de trabalho (mm)
CP nº
Face A
Face B
C1
L1
C2
L2
1
150,22
148,25
150,33
149,27
2
149,80
147,00
149,39
150,31
3
149,35
149,75
150,40
146,46
Média 149,79
148,33
150,04
148,68
Fonte: Autor

Cálculo da resistência à compressão
Área bruta Carga
MPa
kgf/cm²
cm²
kgf
161,48
3.028,00
18,75
1,88
160,31
2.918,00
18,20
1,82
159,90
3.176,00
19,86
1,99
160,56
3.040,67
18,94
1,89

Tabela 9 - Amostra sem aditivo orgânico com 7% de cimento
Dimensão das faces de trabalho (mm)
CP nº

Face A

Face B

Cálculo da resistência à compressão
Área bruta

kgf/cm²

MPa

150,82

cm²
161,51

Carga
kgf
2.512,00

15,55

1,56

150,30

149,85

163,50

2.544,00

15,56

1,56

147,20

150,78

148,68

160,46

2.836,00

17,67

1,77

147,88

150,35

149,78

161,82

2.630,67

16,26

1,63

C1

L1

C2

L2

1

150,71

146,62

149,96

2

150,80

149,82

3

150,06

Média

150,52

Fonte: Autor

Tabela 10 - Amostra com aditivo orgânico com 7% de cimento
Dimensão das faces de trabalho (mm)
CP nº

Face A

Face B

Área bruta

kgf/cm²

MPa

149,69

cm²
163,22

Carga
kgf
1.608,00

9,85

0,99

151,04

147,00

159,32

2.082,00

13,07

1,31

149,84

151,60

149,99

165,21

1.964,00

11,89

1,19

148,21

151,17

148,89

162,59

1.884,67

11,60

1,16

C1

L1

C2

L2

1

150,61

149,23

150,87

2

151,64

145,57

3

151,62

Média

151,29

Fonte: Autor

Cálculo da resistência à compressão
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Tabela 11 - Amostra sem aditivo orgânico com 9% de cimento
Dimensão das faces de trabalho (mm)
CP nº

Face A

Face B

Cálculo da resistência à compressão
Área bruta

Carga
kgf

kgf/cm²

MPa

150,40

cm²
163,33

2.764,00

16,92

1,69

150,78

148,68

163,34

3.004,00

18,39

1,84

148,62

150,84

150,39

162,48

3.318,00

20,42

2,04

148,93

150,96

149,82

163,05

3.028,67

18,58

1,86

C1

L1

C2

L2

1

150,20

148,67

151,27

2

151,62

149,49

3

149,55

Média

150,46

Fonte: Autor

Tabela 12 - Amostra com aditivo orgânico com 9% de cimento
Dimensão das faces de trabalho (mm)
CP nº

Face A

Face B

Cálculo da resistência à compressão
Área bruta

Carga
kgf

kgf/cm²

MPa

149,29

cm²
162,81

2.608,00

16,02

1,60

151,13

149,18

160,35

2.546,00

15,88

1,59

148,83

151,28

148,86

163,45

2.906,00

17,78

1,78

147,68

150,93

149,11

162,20

2.686,67

16,56

1,66

C1

L1

C2

L2

1

151,38

148,80

150,38

2

150,87

145,42

3

151,75

Média

151,33

Fonte: Autor
Tabela 13 - Amostra sem aditivo orgânico com 11% de cimento
Dimensão das faces de trabalho (mm)
CP nº

Face A

Face B

Área bruta

kgf/cm²

MPa

147,06

cm²
160,89

Carga
kgf
3.864,00

24,02

2,40

150,48

147,85

162,39

4.004,00

24,66

2,47

145,80

151,43

145,26

157,68

3.780,00

23,97

2,40

148,12

150,86

146,72

160,32

3.882,67

24,21

2,42

C1

L1

C2

L2

1

150,92

148,65

150,68

2

151,05

149,92

3

150,57

Média

150,85

Fonte: Autor

Cálculo da resistência à compressão
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Tabela 14 - Amostra com aditivo orgânico com 11% de cimento
Dimensão das faces de trabalho (mm)
CP nº

Face A

Face B

Cálculo da resistência à compressão
Área bruta

kgf/cm²

MPa

146,33

cm²
155,87

Carga
kgf
2.908,00

18,66

1,87

150,08

149,04

162,23

3.076,00

18,96

1,90

149,53

151,20

149,20

163,23

3.530,00

21,63

2,16

147,20

150,52

148,19

160,44

3.171,33

19,75

1,97

C1

L1

C2

L2

1

150,93

143,10

150,27

2

150,98

148,98

3

150,48

Média

150,80

Fonte: Autor

Determinação de resisdencia à Compressão

Tensão de ruptura (MPa)

2,5

2,0

1,5

1,0
7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

Percentual de Cimento em massa
Amostra com aditivo orgânico

Amostra sem aditivo orgânico

Amostra do Fornecedor

NBR 10836/1994

Gráfico 8 – Determinação de resistência à compressão
Fonte: Autor

Para o ensaio de resistência à compressão, foi confeccionada também uma
amostra de tijolo utilizando o material do fabricante, sendo empregada a mesma
máquina, bem como a mesma mão de obra na produção de todas as amostras.
O resultado é apresentado no gráfico 8. Apenas a amostra com material do
laboratório sem adição de aditivo orgânico passa no ensaio quando se acrescenta a
quantidade maior que 9,5% de cimento. Chama a atenção o fato da adição do
componente orgânico resultar numa diminuição da resistência (em media 20%),
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diferentemente do que foi observado nos ensaios de compressão simples em corpos
de prova cilíndricos.
A Tabela 15 e o Gráfico 9 apresentam os resultados dos ensaios de absorção
de água feitos conforme a NBR 10836 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 1994c) no Laboratório de Mecânica dos Solos do IPT. Como se pode
observar todos os valores obtidos, tanto em tijolos sem emprego como com emprego
de aditivo orgânico, ficaram abaixo do valor máximo de absorção exigido pela norma
NBR 10834 (20%), (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1994a).
Finalmente, observa-se não haver diferença significativa nos valores obtidos com e
sem o componente orgânico.
Tabela 15 – Absorção de água

Bloco vazado sem aditivo orgânico
Bloco vazado com aditivo orgânico
Massa
Massa Absorção
Massa
Massa Absorção
Bloco
Bloco
seca (M1) úmida de água
seca (M1) úmida de água
vazado nº
vazado nº
(g)
(M2) (g)
%
(g)
(M2) (g)
%
7A
4.408,0 5.149,3
14,4% 7DSA
4.034,9 4.816,0
16,2%
7B
4.108,0 4.925,0
16,6% 7DSB
3.978,5 4.742,4
16,1%
7C
4.087,3 4.879,4
16,2% 7DSC
3.914,2 4.678,2
16,3%
Media
4.201,1 4.984,6
15,7% Media
3.975,9 4.745,5
16,2%
9A
3.809,1 4.568,0
16,6% 9DSA
3.872,2 4.634,6
16,5%
9B
4.207,6 5.014,0
16,1% 9DSB
4.197,0 4.965,2
15,5%
9C
4.253,5 5.080,7
16,3% 9DSC
3.893,1 4.648,6
16,3%
Media
4.090,1 4.887,6
16,3% Media
3.987,4 4.749,5
16,1%
11A
3.974,2 4.739,5
16,1% 11DSA
4.146,1 4.921,6
15,8%
11B
4.074,3 4.850,2
16,0% 11DSB
4.366,7 5.200,2
16,0%
11C
3.929,4 4.688,0
16,2% 11DSC
4.006,9 4.777,9
16,1%
Media
3.992,6 4.759,2
16,1% Media
4.173,2 4.966,6
16,0%
Fonte: Autor
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Determinação da absorção de água em blocos vazado de solo cimento
16,5%
16,4%

Absorção de água (%)

16,3%
16,2%
16,1%
16,0%
15,9%
15,8%
15,7%
15,6%
15,5%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

Percentual de Cimento em massa
Amostra com aditivo orgânico

Amostra sem aditivo orgânico

Gráfico 9 – Ensaio absorção de água
Fonte: Autor

5.3 Ensaios de durabilidade por molhagem e secagem
Foram também realizados ensaios de durabilidade por molhagem e secagem
de acordo com a norma NBR 13554 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 1996) no Laboratório de Pavimentos do IPT.
Nas fotografias 25, 26, 27, 28, 29, 30 mostram-se diferentes etapas de
realização desses ensaios.
Os resultados desses ensaios estão apresentados na tabela 16. Nesta tabela
há um resumo dos resultados obtidos e os dados completos estão no ANEXO A.
No gráfico 10, apresentam-se os resultados da perda de massa. Como se pode
perceber, há uma tendência de redução da perda de massa com o aumento do teor
de cimento, não se notando diferença significativa nos resultados obtidos sem e com
adição do composto orgânico.
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Tabela 16 – Ensaio de durabilidade por molhagem e secagem
% de
cimento

Amostra sem
aditivo
orgânico

Amostra com
aditivo
orgânico

7%

14,7%

14,1%

9%

11,9%

13,0%

11%

12,1%

11,8%

Fonte: Autor

No gráfico 10, apresenta o resultado da perda de massa. Como se pode
perceber há uma tendência de queda na perda da massa nos corpos de prova com
o aumento do teor de cimento. Entretanto, não há grande diferença entre os valores
observados nos corpos de prova com aditivo e sem aditivo orgânico.

Fotografia 25 – escova padrão para realização do ensaio
Fonte: Autor
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Fotografia 26 – escova padrão e os corpos de prova
Fonte: Autor

Fotografia 27 – escovação transversal do corpo de prova
Fonte: Autor
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Fotografia 28 – escovação longitudinal
Fonte: Autor

Fotografia 29 – corpos de prova imersos em água
Fonte: Autor
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Fotografia 30 – Identificação do corpo de prova
Fonte: Autor

Ensaio de durabilidade por molhagem e secagem NBR 13554
16,0%

Perda de Massa

14,0%

12,0%

10,0%
7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

Percentual de Cimento em Massa
Amostra com aditivo orgânico

Amostra sem aditivo orgânico

Gráfico 10 – Ensaio de durabilidade por molhagem e secagem NBR 13554
Fonte: Autor

11,0%
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6 CONCLUSÃO
Neste trabalho buscou-se por meio de estudo experimental sobre a produção
de tijolos de solo-cimento avaliar a possibilidade de utilização, como aditivos, de
resíduo de desconstrução e de um composto orgânico de origem vegetal.
Para tanto foi selecionado para a investigação um solo com características
inadequadas para utilização em tijolos de solo-cimento, ao qual foi misturado resíduo
de desconstrução na proporção necessária (70% de resíduo para 30% de solo em
massa) para correção da granulometria e da plasticidade. As características de
resistência e de absorção dos tijolos de solo-cimento moldados com essa mistura
atenderam as especificações respectivamente para teores de cimento superiores a
9,5% e para toda a faixa de teor de cimento investigada (de 7 a 11%).
Esses resultados obtidos são bastante satisfatórios e indicam um potencial
bastante grande para o emprego de resíduo de desconstrução na produção de
tijolos de solo-cimento, pois além de diminuir a quantidade de material inorgânico
lançado em aterros, aumenta a possibilidade de utilização, na produção de tijolos, de
solos normalmente recusados como inadequados. Cabe salientar entretanto a
importância de se conhecer a origem do resíduo, de forma a evitar a utilização de
materiais cuja composição química possa diminuir a qualidade do tijolo produzido.
No que se refere ao composto orgânico derivado de resina vegetal, os
resultados dos ensaios realizados não foram totalmente conclusivos. Enquanto nos
ensaios de compressão simples em corpos de prova cilíndricos verificou-se um
ganho de resistência variando de 2% até 18% com a adição do composto orgânico,
nos ensaios de resistência em tijolos observou-se uma perda de resistência não
desprezível, da ordem de 20%, com a adição do composto orgânico. Nos ensaios de
absorção e de durabilidade não se observou diferença significativa nos resultados
obtidos com e sem adição do componente. Claramente, há a necessidade de uma
campanha maior de ensaios para verificação do benefício resultante da adição
desse produto.
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ANEXO A - ENSAIOS DE DURABILIDADE POR MOLHAGEM E SECAGEM
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Descrição

Numero do corpo de prova
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0
continua

Peso inicial

1941,9

1984,8

1975,9

Volume (cm³)

1018,4

1012,0

1010,4

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,1

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

13,0

12,8

12,9

Altura 2

12,9

12,8

12,9

Media altura

13,0

12,8

12,9

Peso após 7 dias

1680,1

1737,4

1748,8

Volume (cm³)

1003,4

1010,8

1001,4

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

9,9

Diâmetro 3

10,0

10,1

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

12,8

12,8

12,9

Altura 2

12,8

12,8

12,9

Media altura

12,8

12,8

12,9

Peso após imersão 5 horas

1972,1

Volume (cm³)

1952,3

1944,2

2014,1

1961,5

1971,2

2002,9

1007,9

1007,6

1007,2

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,0

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

12,8

12,8

12,9

Altura 2

12,8

12,8

12,9

Media altura

12,8

12,8

12,9

2008,3

1976,4

Peso após imersão 42 horas

1947,6

1925,7

1916,1

1983,8

1940,8

1958,5

1972,1

1967,5

1961,5

Peso após estufa (71+- 2) ºC

1680,1

1734,7

1736,8

1737,4

1736,5

1755,0

1748,8

1799,8

1772,0

1715,4

1715,7

1724,2

1744,3

1787,4

1762,4

Peso após escavação (g)
Volume (cm³)

1005,5

1006,3

1009,2

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,0

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

12,8

12,7

12,9

Altura 2

12,8

12,8

12,8

Media altura

12,8

12,8

12,9
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Descrição

Numero do corpo de prova
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0
continuação

Peso após imersão 48 horas

1969,0

Peso após estufa (71+- 2) ºC

1730,3

Peso após escavação (g)
Volume (cm³)

1937,0

1925,4

1715,0

1704,0

2009,4

1958,5

1970,0

1747,0

1763,0

1781,2

2001,1

1009,6

1009,3

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,0

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

12,8

12,8

12,9

Altura 2

12,8

12,8

12,9

Media altura

12,8

12,8

12,9

1967,6

Peso após estufa (71+- 2) ºC

1708,1

Peso após escavação (g)
Volume (cm³)

1923,2

1908,3

2010,4

1945,4

1956,5

1789,0
1696,1

1669,8

2000,4

1733,9

1745,0

1009,0

1009,5

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,1

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,0

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

12,8

12,8

12,9

Altura 2

12,8

12,8

12,9

Media altura

12,8

12,8

12,9

1965,6

Peso após estufa (71+- 2) ºC

1670,2

Peso após escavação (g)
Volume (cm³)

1909,9

1892,1

2008,0

1936,0

1940,8

1726,8
1666,4

1623,3

2000,2

1682,7

1696,1

1009,6

1009,0

1009,4

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,0

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

12,8

12,8

12,9

Altura 2

12,8

12,8

12,9

Media altura

12,8

12,8

12,9

1966,8

Peso após estufa (71+- 2) ºC

1725,8

Peso após escavação (g)
Volume (cm³)

1890,9

1875,2

1664,2

1641,2

2007,8

1765,4

1986,2

1973,1

1784,9

1751,9

1975,9

1959,2

1750,6

1694,4

1968,4

1950,6

1766,6

1739,0

1746,6

Diâmetro 1

Peso após imersão 48 horas

1787,3

1774,0

1005,9

Peso após imersão 48 horas

1981,2

1793,6

1006,0

Peso após imersão 48 horas

1990,8

1924,0

1929,5

1685,0

1704,4

1759,7

1999,8
1785,5

1005,4

1007,5

1008,3

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,1

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,0

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

12,8

12,8

12,9

Altura 2

12,8

12,8

12,8

Media altura

12,8

12,8

12,8
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Descrição

Numero do corpo de prova
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0
conclusão

Peso após imersão 48 horas

1965,6

Peso após estufa (71+- 2) ºC

1716,2

Peso após escavação (g)
Volume (cm³)

1874,1

1852,1

1657,5

1614,0

2007,9

1911,3

1914,2

1690,6

1693,8

1765,0

2000,4

1006,3

1009,0

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,0

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

12,8

12,8

12,9

Altura 2

12,8

12,8

12,8

Media altura

12,8

12,8

12,9

1955,0

1954,0

1979,5

1644,2

1681,8

1676,0

1007,3

1009,1

1005,8

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,0

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

12,8

12,8

12,8

Altura 2

12,8

12,8

12,8

Media altura

12,8

12,8

12,8

Descrição

1942,4

1751,0

1736,6

17,0

18,0

1773,7

1003,3

Peso após imersão
Peso após estufa (105 a 110)
ºC
Volume (cm³)

1961,6

Numero do corpo de prova
10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

continua
Peso inicial

1948,1

1970,0

1966,0

Volume (cm³)

1012,7

1014,9

1010,6

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,0

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

12,9

12,9

12,8

Altura 2

12,9

12,9

12,8

Media altura

12,9

12,9

12,8

Peso após 7 dias

1769,4

1774,4

1779,5

Volume (cm³)

1011,6

1007,4

1006,5

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,0

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

12,9

12,9

12,8

Altura 2

12,9

12,9

12,8

Media altura

12,9

12,9

12,8
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Descrição

Numero do corpo de prova
10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

continuação
Peso após imersão 5 horas

1979,1

1935,5

1925,4

2002,6

1955,2

1951,6

2003,3

Volume (cm³)

999,0

1001,3

1007,0

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 3

9,8

10,0

10,0

Media diâmetro

9,9

10,0

10,0

Altura 1

12,9

12,9

12,8

Altura 2

12,9

12,9

12,8

Media altura

12,9

12,9

12,8

1902,5

1969,8

Peso após imersão 42 horas

1943,1

1914,5

1912,4

1956,8

1924,1

1916,5

1965,7

1895,2

1944,5

Peso após estufa (71+- 2) ºC

1769,4

1746,0

1752,0

1774,4

1766,5

1769,0

1779,5

1724,8

1776,2

1729,9

1735,6

1752,0

1758,2

1715,2

1766,7

1913,7

1954,5

1700,6

1762,3

1900,0

1953,0

1698,2

1736,4

Peso após escavação (g)
Volume (cm³)

985,9

1009,7

1004,5

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,0

10,0

Media diâmetro

9,9

10,0

10,0

Altura 1

12,9

12,9

12,8

Altura 2

12,9

12,8

12,8

Media altura

12,9

12,9

12,8

Peso após imersão 48 horas

1960,0

Peso após estufa (71+- 2) ºC

1763,7

Peso após escavação (g)
Volume (cm³)

1920,7

1918,8

1984,5

1931,7

1936,3

1775,2
1716,8

1721,2

1991,6
1782,3

1753,0

1753,4

1011,3

1012,6

1007,5

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,0

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

12,9

12,9

12,8

Altura 2

12,9

12,9

12,8

Media altura

12,9

12,9

12,8

Peso após imersão 48 horas

1974,8

Peso após estufa (71+- 2) ºC

1742,0

Peso após escavação (g)
Volume (cm³)

1909,1

1906,2

1991,7

1928,4

1932,4

1769,3
1684,5

1698,3

1997,2
1774,6

1705,0

1718,2

1010,2

1012,3

1009,1

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,0

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

12,9

12,9

12,8

Altura 2

12,9

12,9

12,8

Media altura

12,9

12,9

12,8
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Descrição

Numero do corpo de prova
10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0
conclusão

Peso após imersão 48 horas

1971,7

1888,5

1879,6

1989,0

1912,7

1918,3

1996,7

1891,4

1936,0

Peso após estufa (71+- 2) ºC

1769,4

1746,0

1752,0

1774,4

1766,5

1769,0

1779,5

1724,8

1776,2

1644,3

1632,1

1675,6

1665,5

1637,5

1693,0

1877,5

1928,6

1657,9

1717,5

1866,2

1915,9

1655,5

1694,1

Peso após escavação (g)
Volume (cm³)

1011,0

1012,2

1008,2

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,0

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

12,9

12,9

12,8

Altura 2

12,9

12,9

12,8

Media altura

12,9

12,9

12,8

Peso após imersão 48 horas

1971,8

Peso após estufa (71+- 2) ºC

1729,5

Peso após escavação (g)
Volume (cm³)

1869,8

1863,6

1993,7

1901,1

1910,7

1751,0
1649,4

1627,0

1999,8
1773,2

1694,5

1705,1

1011,7

1013,0

1009,0

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,0

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

12,8

12,9

12,8

Altura 2

12,8

12,9

12,8

Media altura

12,8

12,9

12,8

Peso após imersão 48 horas

1970,7

Peso após estufa (71+- 2) ºC

1743,8

Peso após escavação (g)
Volume (cm³)

1850,8

1847,2

1629,7

1634,0

1990,5

1883,0

1900,4

1666,7

1678,0

1748,3

1998,9
1788,0

1009,7

1012,3

1010,4

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,0

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

12,9

12,9

12,8

Altura 2

12,8

12,9

12,8

Media altura

12,8

12,9

12,8

1935,0

1947,6

1955,1

1651,7

1672,0

1684,0

1004,0

1001,8

1002,3

Diâmetro 1

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 2

10,0

10,0

10,0

Diâmetro 3

10,0

10,0

10,0

Media diâmetro

10,0

10,0

10,0

Altura 1

12,8

12,8

12,8

Altura 2

12,8

12,8

12,8

Media altura

12,8

12,8

12,8

Peso após imersão
Peso após estufa (105 a 110)
ºC
Volume (cm³)
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ANEXO B – Cartilha da FUNTAC
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CARTILHA PARA PRODUÇÃO DOS
TIJOLOS DE SOLO-CIMENTO

APRESENTAÇÃO

Esta cartilha visa difundir, em linguagem simples e acessível, técnicas usuais
de aplicação do solo-cimento na construção habitacional. Espera-se que o
seu conteúdo facilite o procedimento na confecção dos tijolos de solocimento, e possa corresponder às suas expectativas.

1. INTRODUÇÃO

Os tijolos de solo-cimento constituem uma das alternativas para a
construção em alvenaria. Esse elementos, após pequeno período de cura,
garantem resistência à compressão simples similar à dos tijolos maciços e
blocos cerâmicos, sendo a resistência tanto mais elevada quanto maior for a
quantidade de cimento empregada; esta, no entanto, deve ser limitada a
um teor ótimo que confira ao material curado a necessária qualidade, sem
aumento do custo de fabricação.
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2. VANTAGENS DO SEU EMPREGO

Podem ser mencionados as principais vantagens dos tijolos de solo-cimento:

a) Podem, em geral, ser produzidos com o próprio solo local e no canteiro de
obras, reduzindo ou evitando o custo de transporte;

b) A regularidade de suas formas, a planeza e a lisura de suas faces
requerem argamassa de assentamento de espessura mínima e uniforme;

c) Podem dispensar o uso de revestimento, desde que protegidos da ação
direta da água, sendo, portando, recomendáveis para paredes com tijolos à
vista;

d) Não consomem combustível na fabricação, por dispensar a queima;

e) Utilizam basicamente mão-de-obra não especializada.
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3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Para a fabricação de tijolos de solo-cimento usa-se basicamente uma
mistura constituída de solo, cimento e água, devidamente prensada. A
prensagem é feita dentro de moldes e a forma variada destes possibilita
produzir diversos tipos de tijolos.
Os elementos fabricados são estocados em uma área para cura e, mantidos
úmidos, por um período nunca inferior a 07 dias.

3.1 REQUISITOS BÁSICOS PARA A PRODUÇÃO:
Os tijolos de solo-cimento, fabricados na pesquisa, possuem dimensões de
6cm x 11cm x 23cm, podendo-se diversificar a produção com a obtenção
de outras fôrmas ou matrizes metálicas que podem ser adaptadas na prensa
manual ou hidráulica, gerando componentes diversos. Isto pode variar de
acordo com o fabricante e o tipo de máquina empregada.

3.1.1 Produção com Prensa Manual:
Produção mensal estimada: 20.000 unidades/mês Edificação: Galpão com
área construída de aproximadamente 100,00 m² Mão de Obra: 01
Encarregado de Produção e 04 Serventes

Observação:
A transferência da Tecnologia ao usuário poderá ser repassada pela
Instituição, com a participação dos técnicos especializados no assunto.
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Equipamentos e utensílios necessários a produção:

•
•
•
•
•
•
•
•

Máquina manual : 01 unidade
Carros de mão: 02 unidades
Reservatório de água (cap. 1000 litros): 01 unidade
Enxada: 01 unidade
Peneira 4,8mm: 02 unidades
Balde construção: 02 unidades
Mangueira plástica: 01 unidade
Regador de água: 02 unidades

Insumos:

•
•

Estopas para lubrificação da máquina: 04 sacos
Óleo lubrificante: 10 litros

Consumo de material para a produção de 01 milheiro de
unidades:

•
•
•

Solo arenoso: 2,0 m³
Cimento Portland: 168 kg
Água potavel: variável

3.1.2 Produção com Prensa Hidráulica
Equipamentos:

•
•
•
•
•

Carreta com capacidade para 800kg: 01 unidade
Prensa Hidráulica: 01 unidade
Dispositivo para carga: 01 unidade
Misturador com capacidade para 120 l: 01 unidade
Peneirador: 01 unidade
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4. MATERIAIS CONSTITUINTES DO COMPONENTE SOLO-CIMENTO

4.1 SOLO

4.1.1 GENERALIDADES

O solo é o elemento que entra em maior proporção na mistura, devendo ser
selecionado de modo que permita o uso da menor quantidade possível de
cimento. De maneira geral, os solos mais adequados para a fabricação de
tijolos de solo-cimento são os que possuem as seguintes características:

•
•
•

% passando na peneira ABNT 4,2mm (nº 4)................................ 100%
% passando na peneira ABNT 0,075mm (nº 200).................. 10 a 50%
Limite de Liquidez........................................................................... ≤ 45%

•

Índice de Plasticidade.................................................................. ≤ 12%

Normalmente, os solos arenosos estabilizam-se com pequenas quantidades
de cimento. É importante ressaltar que a presença de argila na composição
do solo é necessária para dar à mistura de solo e cimento, quando
umedecido e compactado, coesão suficiente que permita a conformação
e o manuseio dos tijolos após a prensagem. Não devem ser utilizados solos
que contenham matéria orgânica, pois esta pode perturbar a hidratação do
cimento.

Embora existam solos que sozinhos não podem ser utilizados no processo, há
possibilidade de se misturar dois ou mais solos para obtenção de um solo
viável que venha a estabilizar-se e possa ser usado como solo-cimento.

O solo antes de ser misturado com o cimento, deve estar seco, isento de
matéria orgânica, e peneirado numa peneira com malha de 4,8mm.
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Em caso de não dispor de uma peneira de malha especificada (4,8mm),
adota-se a peneira utilizada para café, isto é, que são usadas por ocasião
da colheita do café, sua malha tem abertura aproximada de 5mm x 5mm.

4.1.2 COLETA DE AMOSTRAS NO CAMPO PARA ESTUDO PRÉVIO

É de fundamental importância para a produção dos componentes em solocimento que seja efetuada uma avaliação prévia da jazida de solo a ser
utilizado.
Em nosso caso, foi efetuada uma coleta de amostras em uma área
localizada na BR-364, km 13, conforme mostrado abaixo. Essas amostras (em
torno de 04 sacos, com aproximadamente 50 kg), foram enviadas ao
laboratório da FUNTAC para serem realizados os ensaios de caracterização
físico-mecânica e avaliação do uso.

Foto 01 – Coleta de amostras de solo arenoso na jazida
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4.1.3. ENSAIOS PARA ESCOLHA DO SOLO

Para identificação dos solos deve-se executar o seguinte conjunto de
ensaios.

4.1.3.1. ENSAIOS DE LABORATÓRIO
Preparação de amostra de solo para ensaio de compactação e
ensaios de caracterização físico-mecânica (NBR 6457);
• Determinação da massa específica dos grãos de solo (NBR 6508);
• Solo – determinação do limite de plasticidade (NBR 7180);
• Análise granulométrica de solos (NBR 7181), para execução desses
ensaios necessita-se de uma amostra com 50 kg de solo.
Na falta de um laboratório realiza-se o ensaio de caixa. É um ensaio
•

prático, mas que possibilita uma margem de segurança na escolha do
solo ideal.

4.1.3.2. ENSAIO PRÁTICO OU DE CAIXA
Os solos ideais para a mistura com o cimento são os que possuem teor e
areia um pouco superior a 50%, devendo-se evitar solos com matéria
orgânica.

Os critérios apresentados nesta cartilha para a escolha do solo, e para
controle

da

umidade

de

compactação

da

mistura,

referem-se

procedimentos práticos que você pode adotar na falta de um laboratório.

a
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Para obtenção do solo a ser usado faça o teste de 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 na figura. A caixa deve
estar lubrificada com óleo diesel ou similar.

•

Encha a caixa até a borda, e alise a superfície com a colher, ( fig. 01).

•

Deixe a caixa guardada, em um ambiente fechado, ao abrigo do sol
e da chuva, durante sete dias.

Após este período, faça a leitura da retração nas extremidades e nas
trincas, no sentido do comprimento da caixa. Se a soma não ultrapassar
2cm, o solo pode ser utilizado. Em caso contrário, adicione areia até obter
um solo com as características desejadas, (fig. 02).
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4.2 CIMENTO

Os cimentos que poderão ser utilizados deverão atender às seguintes
especificações:

•
•
•
•

NBR 5732 – Cimento Portland comum
NBR 5733 – Cimento Portland de alta resistência inicial
NBR 5735 – Cimento Portland de alto forno
NBR 5736 – Cimento Portland pozolânico

Os números referentes às Normas Brasileiras Registradas (NBRs) vem
estampados nas sacas de cimento.

102

4.3 ÁGUA
A água deverá ser isenta de impurezas nocivas à hidratação do cimento,
supõem-se usável, água potável.

5. ESCOLHA DO TRAÇO E PREPARAÇÃO DA MISTURA
Considerando que a capacidade de uso de material da equipe (04 pessoas)
seja equivalente ao consumo de um traço por hora, correspondente a 100kg
de mistura, segue:

Prepara-se três misturas de solo-cimento com 1:10, 1:12 e 1:14 de cimento em
volume (cimento e solo).

De cada mistura deverão ser moldados, no mínimo 10 (dez) tijolos na própria
prensa, conforme procedimento citado no item 6 em seguida encaminhar
ao

laboratório,

onde

será

definido

o

traço

adequado,

conforme

discriminado no item 4.1.3.1.

Exemplo de Dosagem:
Considerando-se que o solo selecionado atendeu às especificações
estabelecidas pelas normas técnicas especificadas no item 4, tem-se que:

Mistura com traço 1:10

1º Coloca-se 10 baldes de solos espalhando-os, (fig. 03)
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Figura 03 – Proporção do traço de solo-cimento

2º Adicione um balde de cimento sobre o solo de forma a cobrir todo a
porção e com uma enxada, homogeinize a mistura, até atingir uma só
coloração.

3º Espalhe novamente a mistura, adicione água com o auxílio de um
regador, até atingir a umidade ideal de moldagem, conferindo-se pelo
processo prático.

4º Peneire toda a mistura já umedecida, conforme foto 02, colocando-se no
silo da máquina para a confecção dos tijolos. O tempo máximo de uma
hora é estabelecido para cada traço de mistura, em função do início e fim
de “pega” do cimento.

104

6. FABRICAÇÃO DO ELEMENTO

Dos componentes básicos do solo-cimento, o que exige maior preparação é
o solo.

6.1 PREPARAÇÃO DO SOLO
No processo de fabricação dos tijolos, o solo deve estar com umidade baixa,
recomendando-se que a armazenagem seja feita em local de

baixa

umidade.
O solo normalmente é retirado das jazidas e transportado para o depósito; é
necessário

que

ele

seja

preparado

desagregando-se

os

torrões

e

eliminando-se o material retido na peneira ABNT nº 4,8mm.

6.1.1. Peneiramento do Solo

O solo, antes de ser misturado com o cimento, deve estar seco, isento de
matéria orgânica, e peneirada numa malha de 4,8mm.
Em caso de não dispor de uma peneira de malha especificada (4,8mm),
adota-se peneira utilizada para peneirar café, isto é, que são usadas por
ocasião da colheita do café, sua malha tem abertura aproximada de 5,0mm
x 5,0mm, (foto 02).
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Foto 02 – Peneiramento manual

Existem solos que apresentam grande quantidade de partículas graúdas,
neste caso, costuma-se aplicar um destorroador, 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.
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6.2 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.) (fig. 03 ), colocando-se inicialmente o solo até adquirir um traço
adequado ao manuseio e com a capacidade produtiva, por um período de
no máximo 01 (uma) hora. Em seguida adicione o cimento (foto 03).

Foto 03 – Preparação da mistura

Os componentes secos devem ser trabalhados (isto é, misturados) até
completa homogeneização (foto nº 2), que é alcançada quando a mistura
adquirir coloração uniforme. A água deve ser adicionada em forma de
chuveiro, garantindo boa distribuição sobre a massa até que atinja a
umidade ideal.
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A verificação da umidade da mistura é feita com razoável precisão, da
seguinte forma prática:

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;

Figura 05 – Verificação da umidade ideal da mistura
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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, (fig. 06).

Figura 06 – Verificação se a mistura está muito úmida

6.3 FABRICAÇÃO DO TIJOLO
A mistura é transferida do misturador para a prensa; o molde da prensa é que dá a
forma ao elemento (tijolo).
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Figura 07 – Prensagem dos tijolos

Logo após a prensagem, o elemento produzido é expelido pela prensa sobre
pallets, e esta pronta 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 15,00m.

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
Figura 04 – Prensagem dos tijolos cada 02 horas) com regador ou similar,
munido de chuveiro, a fim de garantir a cura necessária.

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 deixálos no primeiro dia depositados sobre pallets, fazendo-se o empilhamento no
segundo dia.
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Figura 07 – Processo de cura dos tijolos por umidecimento

6.3.1 FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO
As etapas de extração da matéria prima e do processo de produção são
resumidas da seguinte forma.
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7.0 DADOS SOBRE OS CUSTOS DE PRODUÇÃO DO COMPONENTE
Para reduzir o custo final de produção desses componentes, o consumo de
cimento deve ser baixo (máximo de 10%) e as jazidas não devem estar muito
afastadas da unidade produtiva. Estima se que no máximo entre 5 a 10 km,
para não encarecer os custos com transporte de material, do contrário esses
componentes

deixariam

de

competir

com

os

produtos

cerâmicos

convencionais de mesma função, cujas jazidas se encontram a distâncias
médias de transporte da ordem de 10 km.

Recomenda-se que para a adoção dessa tecnologia, sempre, deverá ser
precedida uma análise do(s) tipo(s) de solos da área de extração da
matéria-prima, sob pena de inviabilizar técnica e economicamente os
investimentos realizados.

7.1 BASE DE CÁLCULO PARA CONFECÇÃO DOS TIJOLOS DE SOLOCIMENTO

Tendo como base os componentes básicos do tijolo maciço de solocimento,
ou seja, solo e cimento, temos:

Para 01 milheiro,

• 2,00 m³ de solo
• 168,00 kg de cimento
•
Devemos considerar também a utilização de 04 (quatro) operários, para as
funções de mistura do material, peneiramento e prensagem.

Analisando todos estes fatores, inerentes à confecção do tijolo, teremos:
Material

Unid.

Quant.

P. Unitário

V. Total
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Solo

m³

2,00

10,00

20,00

Cimento

kg

168,00

0,21

35,28

Maquinário

Un

1,00

9,00

9,00

h

20,00

1,52

30,40

M. Obra (04 serv.)

Total

94,68

Se considerarmos que a fabricação será por regime de empreita, ou seja,
com utilização de uma cerâmica montada, devemos incluir os seguintes
encargos:

•
•
•

Encargos patronais (PIS, COFINS, etc.): 17%
Manutenção da fábrica: 4%
Despesas administrativas e Lucro: 18%

Logo,

94,68 x 0,17 + 94,68 x 0,04 + 94,68 x 0,18 = 37,21
94,68 + 37,21 = 131,89

O custo do milheiro então será de R$ 131, 89 (cento e trinta e um reais, e
oitenta e nove centavos)

Portanto, o custo da unidade tijolo é de: R$ 0,13 (treze centavos), este será o
custo para a fabricação do tijolo maciço de solo-cimento.

Em face ao cunho social deste empreendimento, devemos considerar sua
utilização para fins de produção por sistema de mutirão, o que implicará na
retirada de alguns insumos computados na composição acima, como mão
de obra, encargos e despesas administrativas/lucro, fazendo com que este
valor recaia, perfazendo um custo de R$ 68,07 (sessenta e oito reais, e sete
centavos).
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Verificando outro fator de economia, teremos a condição de fabricação do
tijolo vazado, que corresponde a uma diminuição em cerca de 40%
(quarenta por cento) do custo do tijolo maciço, assim o cálculo nos remete
ao valor de R$40,84 (quarenta reais, oitenta e quatro centavos).

Considerando ainda o primeiro custo levantado, e utilizando a relação
anterior, teríamos um valor de R$ 79,13 (setenta e nove reais, treze centavos).

Podemos resumir da seguinte forma,
Discriminação

Custo p/ milheiro

Processo Construtivo

1. Tijolo solo-cimento maciço

68,07

Mutirão

2. Tijolo solo-cimento vazado

40,84

Mutirão

3. Tijolo solo-cimento maciço

131,89

Cerâmica

4. Tijolo solo-cimento vazado

79,13

Cerâmica

5. Tijolo maciço convencional

130,00

Cerâmica

6. Tijolo 08 furos

145,00

Cerâmica

7. Tijolo maciço aparente

200,00

Cerâmica

Observação: O tijolo utilizado na pesquisa e do tipo maciço (6x11x23)cm.
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8.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TIJOLO

8.1 RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MECÂNICA

Maior Resistência a compressão que o tijolo comum, anti termo- acústico,
acabamento perfeito, próprio para tijolo “A VISTA”, ou rebocado.

115

Ilustração Fotográfica

FOTO 01 - PROTÓTIPO DE SOLO-CIMENTO
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