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RESUMO

Neste determinado trabalho, através de experimentos realizados em laboratório,
analisou-se tijolos produzidos com a mistura de solo-cimento, com o objetivo de
viabilizar a produção deste tijolo com o solo da cidade de Caçador/SC para o seu uso
na construção civil, por meio de ensaios de caracterização física como, limite de
liquidez e plasticidade e testes mecânicos de resistência à compressão e absorção de
água. Tal estudo viabiliza a integração com a produtividade atual e a carência de
soluções inovadoras que minimizem os impactos ao meio ambiente e possibilitem um
melhor aproveitamento dos recursos naturais e locais na elaboração de um material
rico em vantagens e de alto custo-benefício.
Palavras-Chave: Solo-cimento. Construção Civil. Tijolos. Meio Ambiente.

ABSTRACT

In this work, through experiments carried out in laboratory, was analyzed bricks
produced with the soil-cement mixture, aiming to make the production of this brick with
the soil of the city of Caçador/SC feasible for its use in civil construction, by means of
physical characterization tests such as liquidity limit and plasticity and mechanical tests
of resistance to compression and water absorption. This study enables integration with
current productivity and the lack of innovative solutions that minimize the impacts to
the environment and enable a better use of natural and local resources in the
development of a material rich in advantages and high cost-benefit.
Keywords: Soil-cement. Civil Construction. Bricks. Environment.
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1. INTRODUÇÃO

No decorrer dos tempos, a construção civil tem passado por mudanças
consideráveis em relação não só a maneira de se pensar, mas também no seu método
construtivo. Nas décadas passadas, não se pensava tanto no meio ambiente e em
soluções alternativas quanto hoje em dia (BALBO, 2007).
A constante busca por novas soluções construtivas e o emprego de materiais
sustentáveis tal como a reciclagem de resíduos e o reaproveitamento do canteiro de
obras, nos trazem soluções cada dia mais inovadores e avançadas, fazendo com que
novos materiais e sistemas construtivos sejam desenvolvidos para estabelecer uma
relação entre o baixo custo e a qualidade da obra (MIELI, 2007).
Foi assim, que na década de 1940 surgiu o solo-cimento na construção civil.
Antes, introduzido apenas na pavimentação, ao longo dos anos foi ganhando força e
especializações para seu uso em edificações e outros tipos de materiais ligados a
construção (BAUER, 1994).
O solo é usado em construções desde o século passado, por ser abundante e
de fácil obtenção e manuseio, ainda traz benefícios como o baixo custo e podendo
ser utilizado em vários métodos construtivos diferentes (MIELI, 2009).
O solo-cimento pode ser obtido facilmente das escavações realizadas na
própria obra que está sendo executada, basta realizar os devidos testes laboratoriais
corretamente para que o solo encontrado no local seja qualificado para a fabricação
dos tijolos. Faz-se também a dosagem de cimento de forma correta para que a mistura
seja completamente aproveitada posteriormente. Por fim, utiliza-se uma prensa
manual ou hidráulica para moldar o tijolo, dando forma aos mais variados tipos que se
adequam as necessidades de uma obra (MIELI, 2009).
Na formação do tijolo, o solo é o material de maior proporção na mistura,
devendo ser selecionado de modo que se utilize a menor quantidade possível de
cimento. Quando não é possível encontrar um solo com tais características, alguns
autores afirmam, que, é possível misturar um ou dois tipos de solos a mais na mistura
para que o resultado seja favorável ao produto final (MIELI, 2009).
O objetivo da produção do tijolo solo-cimento é a execução de um tijolo barato,
ecologicamente correto, de ótima qualidade e com grande crescimento dentro da
construção civil (MIELI, 2009).
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1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O tema estudado apresenta a importância da utilização de materiais
alternativos e ecológicos que proporcionem ao mesmo tempo um melhor custobenefício para a construção civil e a preservação do meio ambiente. Neste caso, o
tijolo modular de solo-cimento caracteriza-se por um material rico em benfeitorias e
de extremo valor para o uso em diversos tipos de obras. Em um primeiro momento,
abordar as características do tijolo produzido com solo da cidade de Caçador/SC e
posteriormente a sua resistência física e mecânica comparando com o tijolo
confeccionado na cidade de São Bento do Sul/SC.

1.2 PROBLEMA

Por que usar o tijolo solo-cimento na construção civil e quais as vantagens que
ele proporciona em relação ao tijolo cerâmico convencional?

1.3 JUSTIFICATIVA

O tijolo solo-cimento, tem se mostrado um produto viável e bem-sucedido na
construção civil, seja por suas características físicas ou mecânicas, devido ao seu
baixo custo e a fácil implantação em obras.
Sua produção passa por prensas hidráulicas ou manuais que exercem pressão
de aproximadamente 6 toneladas, moldando o tijolo em diversos formatos que se
adequam a todo tipo de construção, proporcionando um encaixe perfeito e a redução
da quantidade de tijolos na obra. E, por possuírem encaixes, proporciona também
uma economia de aproximadamente 100% de massa de assentamento e 50% em
ferraria.
A utilização do tijolo solo-cimento poupa o uso de materiais como arame,
madeira e pregos e, por possuir furos em seu corpo evita a quebra da parede para a
instalação hidráulica e elétrica. Com tantos benefícios, o tijolo ainda nos proporciona
isolamento térmico, acústico e reduz a umidade nas paredes.
O uso deste tipo de tijolo na obra, nos fornece vantagens como a economia de
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até 50% em relação ao tijolo convencional de 6 furos, reduz o tempo de construção
em até 30%, e as colunas são posicionadas nos furos dos tijolos distribuindo melhor
a carga sobre a estrutura, além de aliviar o peso sobre a fundação. Também podemos
contar com durabilidade maior que o tijolo comum, podendo ser até seis vezes mais
resistente que o cerâmico convencional.
E, por fim, diferentemente do tijolo cerâmico convencional, o tijolo solo-cimento
não passa pelo processo de queima, tornando-o ecologicamente correto, trazendo
benefícios para o meio ambiente, reduzindo o efeito do aquecimento global e fazendo
com que a construção civil se renove cada vez mais.

1.4 OBJETIVOS

Objetivo Geral

Estudar as propriedades físico-mecânicas do tijolo solo-cimento produzido a
partir do solo da cidade de Caçador/SC comparando com o de São Bento do Sul/SC,
buscando analisar a sua viabilidade de uso na construção civil.

Objetivos Específicos
 Coletar amostras de solo da cidade de Caçador/SC para serem utilizadas no
estudo;
 Determinar as características físicas do solo (limite de liquidez e de
plasticidade) conforme a NBR 6459 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS - ABNT, 1984) e a NBR 7180 (ABNT, 1984) do solo da cidade de
Caçador/SC;
 Produzir tijolos de solo-cimento a partir do solo da cidade de Caçador/SC;
 Determinar as características mecânicas do tijolo (ensaio de absorção de água)
dos tijolos produzidos com solo de Caçador/SC e dos tijolos confeccionados em
São Bento do Sul/SC;
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 Determinar a resistência à compressão simples dos tijolos após 28 dias de cura
dos tijolos produzidos com solo de Caçador/SC e dos tijolos confeccionados em
São Bento do Sul/SC;
 Comparar os resultados de compressão simples e absorção de água dos dois
tijolos estudados neste trabalho.

1.5 METODOLOGIA

A partir de estudos realizados e atendendo as normas especificadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), será feita a produção de tijolos de
solo-cimento a partir do solo da cidade de Caçador/SC, onde posteriormente será
comparado ao mesmo tipo de tijolo produzido com o solo da cidade de São Bento/SC,
buscando analisar suas características físico-mecânicas onde será testada sua
funcionalidade e viabilidade na construção civil.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

Histórico do Uso do Solo-Cimento na Construção Civil

Um dos primeiros relatos sobre o uso do solo-cimento na construção civil
surgiram no século III, na muralha da China, onde os construtores misturavam argila
e cal na proporção de 3:7. Nesta mesma época, há notícias do uso do solo-cimento
também em fundações em várias obras pelo mundo (BAUER, 1994).
De acordo com a Cement and Concrete Association, o solo-cimento conhecido
nos dias atuais, foi descoberto pelo engenheiro inglês H.E. Brook-Bradley, que fez a
aplicação do material no tratamento dos leitos das estradas e pistas para as carroças
existentes naquela época (BAUER, 1994).
Segundo Márcio Rocha Pitta, engenheiro da Associação Brasileira de Cimento
Portland (ABCP), por volta de 1915 o engenheiro Bert Reno utilizava uma combinação
de conchas marinhas, areia e cimento para a pavimentação de ruas. Já em 1920, o
material foi patenteado, impedindo a continuação de estudos sobre o produto devido
à falta de conhecimento em Mecânica dos Solos (BAUER, 1994).
No ano de 1929, descobriu-se a junção umidade/peso específico aparente na
compactação dos solos, descoberta que deu início ao avanço do solo-cimento para
inúmeros tipos de construções, como por exemplo, o seu uso na pavimentação,
estabilização de taludes, revestimentos de reservatórios e barragens de terra,
ladrilhos, tijolos, blocos, entre outros (BAUER, 1994).
As normalizações para ensaios de solo-cimento iniciaram-se em 1944, pela
American Society for Testing Materials (ASTM), acompanhada por entidades como a
American Association of State Highway Officials (AASHO) e também a Portland
Cement Association (PCA). Estudos estes, que foram ampliados na Europa e
Inglaterra, sobretudo na Alemanha, em obras de aeroportos que futuramente seriam
usados em guerra. Também foram estendidos à América do Sul, em países como
Brasil, Argentina e Colômbia (BAUER, 1994).
Já no Brasil, foi no ano de 1945 que se deu a primeira construção em solo
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cimento. Uma casa de bombas com 42m² que servia para o abastecimento das obras
que estavam sendo executadas no aeroporto de Santarém, no estado do Pará.
Posteriormente, na cidade de Petrópolis no Rio de Janeiro, foram construídas casas
residenciais formadas por paredes monolíticas de solo-cimento. Da mesma forma, em
1948, foi dado início a construção do Hospital Adriano Jorge, em Manaus (BAUER,
1994).
Subsequentemente, foram realizadas inspeções nas primeiras obras realizadas
com solo-cimento no Brasil, elas, por sua vez, apresentaram perfeita situação de
conservação. Como por exemplo, no hospital Adriano Jorge em Manaus, onde foram
usados 6% de teor de cimento, obteve-se cerca de 0,6 MPa a mais de resistência. Em
outra situação, as paredes monolíticas construídas com o uso do solo-cimento,
tiveram aproximadamente 12% de economia do que se fossem construídas em
alvenaria convencional (BAUER, 1994).

O Solo

Os solos são materiais resultantes da desintegração e desagregação da rocha,
podem ser ocasionados pela ação química ou mecânica (CAPUTO, 2015).
A desintegração mecânica é a mais comum, provocada pela ação atmosférica,
e agentes atuantes como água, temperatura, vegetação e vento. Podendo formar
solos compostos por pedregulhos, areias, siltes e argila em condições especiais. Por
sua vez, a química refere-se à interferência química ou mineral, tendo como principal
ativo a água, causando oxidação, hidratação e a carbonização do resíduo de rocha.
Geralmente, a desintegração química resulta muitas vezes em argila (CAPUTO,
2015).
Frequentemente, esses dois processos ocorrem em conjunto em deliberados
locais e condições climáticas (CAPUTO, 2015).
Podemos caracterizar o solo como uma estrutura porosa, onde as partículas
apresentam-se livres para se moverem e, este deslocamento muda o comportamento
dos solos, devido a alteração das porcentagens de fases constituintes como sólidos,
ar e água (MIELI, 2009).
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Figura 1 - Estrutura do Solo

Fonte: MIELI (2009)

2.1.2.1 Composição física do solo

De acordo com Presa (2011), a composição do solo apresenta os seguintes
componentes: Areia (fina, média, grossa e muito grossa); Argila e Silte. Identificados
conforme o tamanho dos seus grãos.

Tabela 1 - Escala granulométrica do solo conforme ABNT (1989)
Denominação
Tamanho (mm)
Argila

0,005

Silte

0,05

Areia fina

0,25

Areia média

0,84

Areia grossa

4,8

Pedregulho

76

Pedra

250

Matação

1000
Fonte: ABNT (1989)

Na natureza, dificilmente são encontrados solos do tipo “puro”, onde é
constituído basicamente de apenas uma única categoria granulométrica. Comumente,
são encontrados solos com porcentagens variadas de areia, pedregulhos e argilas
(CHIOSSI, 2013).
Segundo Presa (2011), a classe do solo pode ser determinada com base em
métodos mais simples e acessíveis, apurado de acordo com a detecção visual e o
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aperto do material com a mão quando seco e depois de úmido.

Tabela 2 - Classe dos solos
Apertando as mãos e soltando depois
Classe do
Solo

Arenoso

Marga
arenosa

Marga

Detecção visual das
partículas e aspecto
geral do solo
Tem um aspecto granuloso
podendo distinguir-se seus
grãos de diferentes
tamanhos quando está
seca
Solo essencialmente
granuloso, com suficiente
silte e argila para dar-lhe
alguma coesão. Predomina
as características da areia
Mescla uniforme de silte
arenoso e argila. A
graduação da areia é muito
uniforme, entre os
extremos grossos e finos e
pastosos ao tato, mas
pouco arenosa, é
ligeiramente plástica

Seco

Úmido

Não toma forma e
se
destorroa quando
desaparece a
pressão

Toma uma forma
que se destorroa
quando se toca
ligeiramente

Não forma fita

Toma uma forma
que se destorroa
com rapidez se é
tocada ligeiramente

Tom uma forma que
não se destorroa
quando se manipula
com cuidado

Não forma fita

Toma uma forma
que pode manipular
com toda liberdade.
Pulverizada é suave
ao tato como
farinha

Toma uma forma
que pode ser
manipulada com
toda liberdade sem
se partir

Não forma fita

Marga
argilosa

Contém uma quantidade
de areia das graduações
mais finas e somente uma
pequena quantidade argila.
Mais da metade das
partículas são siltes

Toma uma forma
que pode
manipular-se sem
que se rompa

Silte

Contém mais de 80% de
partículas de limo com
muito pouco areia fina e
argila. Quando está seca
pode ter forma de torrões

Toma uma forma
que pode
manipular-se sem
que se rompa

Marga
argilosa

Solo de textura fina, que se
quebra em torrões muito
duros quando está seco.
Tem mais argila que marga
siltosa

Toma uma forma
que pode
manipular-se sem
que se rompa

Argila

Solo de textura fina que se
quebra em torrões muito
duros quando está seco, é
difícil converter em pó
suave quando seco

Possibilidade de
formar uma fita
entre o polegar e
outro dedo,
quando está
úmida

Toma uma forma
que pode
manipular-se sem
que se rompa

Toma uma forma
que pode ser
manipulada com
toda a liberdade.
Quando molhada se
aglutina com
afloramento de
água
Toma uma forma
que pode ser
manipulada com
toda liberdade.
Quando molhada
forma uma pasta
com afloramento de
água
Toma uma forma
que pode ser
manipulada com
toda liberdade.
Pode ser trabalhado
até converter-se em
uma massa densa
Toma uma forma
que pode ser
manipulada com
toda liberdade sem
que se rompa

Fonte: EITEICHE (1963)

Não forma fita,
aparece quebrada,
é suave ao tato e
pode ser
ligeiramente
plástica

Tende a formar fita
com aparência
quebrada, é suave
ao tato

Forma uma fita
delgada que se
quebra com
facilidade,
suportando apenas
seu próprio peso
Forma uma fita
larga, fina e flexível.
Pode trabalhar-se
até converte-la em
uma massa densa
e compacta, de
considerável
plasticidade.
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2.1.2.2 Limite de Liquidez

A indicação do limite de liquidez (LL) é determinada pelo aparelho conhecido
como Casagrande, que é formando por um prato feito de latão em forma de concha,
apoiado em um suporte, e por meio de uma “manivela” dispõe-se golpes repetidos à
cerca de 1cm de altura. Com os resultados alcançados através do número de golpes
necessários para fechar a fenda feita na amostragem no intervalo de 6 a 35 golpes,
traça-se a linha de escoamento (CAPUTO, 2015).

Figura 2 - Aparelho de Casagrande

Fonte: Caputo (2015)

Figura 3 - Esquema do ensaio de limite de liquidez

Fonte: Borges (2015)
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2.1.2.3 Limite de Plasticidade

Determina-se limite de plasticidade (LP), a porcentagem de umidade presente
no solo para qual ele começa a fragmentar na tentativa de moldar um cilindro de 3mm
de diâmetro e aproximadamente 10cm de comprimento. Em comparação ao limite de
liquidez, o limite de plasticidade não possui um teste mecanizado satisfatório, apenas
o manual obtém resultados mais precisos e eficazes (CAPUTO, 2015).

Figura 4 - Método de determinação do limite de plasticidade

Fonte: Caputo (2015)

Figura 5 - Execução do limite de plasticidade

Fonte: Bauer (1994)
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2.1.2.4 Índice de plasticidade

Segundo Presa (2011), o índice de plasticidade do solo é obtido através da
seguinte expressão:
IP = LL – LP

Onde:
IP = Índice de Plasticidade
LL = Limite de Liquidez – NBR 6459 (ABNT, 1984)
LP = Limite de Plasticidade
2.1.2.5 Estabilização do Solo

A estabilização do solo proporciona uma melhor estabilidade dimensional ao
produto final, aumenta sua resistência mecânica e diminui sua permeabilidade,
promove controle da fissuração por retração por secagem, intensifica sua resistência
à erosão e abrasão superficial e, em consequência desses fatores, aumenta
consideravelmente a durabilidade do material (MIELI, 2009).

Segundo Mieli (2009), a estabilização do solo promove:


Diminuição do volume de vazios, influenciando diretamente na
porosidade do material;



Preenchimento dos vazios que não se eliminam completamente,
modificando as características de permeabilidade do solo;



Aumento da aderência entre os grãos, proporcionando maior densidade
ao solo, interferindo essencialmente na sua resistência mecânica.

Existem três métodos relevantes na estabilização de um solo, são eles:
estabilização mecânica, estabilização física e estabilização química (MIELI, 2009).
A estabilização mecânica compreende a compactação do solo por intermédio
de uma ação mecânica (esforço de uma energia). Os impactos desse método
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influenciam a resistência mecânica, a densidade, a porosidade, a permeabilidade e a
compressibilidade do solo (MIELI, 2009).
A estabilização física age pontualmente na textura do solo, isto é, grãos de
diferentes granulometrias, aperfeiçoando as proporções entre silte, argila e areia,
gerando melhor acondicionamento dos grãos (MIELI, 2009).
Já a estabilização química, sobrevém da mistura de outros materiais ao solo,
alterando suas propriedades originais (MIELI, 2009).
Desse modo, a escolha do tipo adequado de estabilização e também dos
agentes estabilizadores é motivada por fatores como: finalidade na obra,
características dos materiais, viabilidade econômica e as propriedades do solo que
será corrigido ou adequado (MIELI, 2009).
No caso de o agente estabilizador do solo ser o cimento, ele faz com que
aconteçam reações de hidratação dos silicatos e aluminatos presentes no próprio
cimento, originando um gel que ocupa parte dos vazios da massa e agrega os grãos
adjacentes do solo, concedendo a ele uma melhor resistência (MIELI, 2009).
Já na utilização da cal para estabilização, inicialmente ocorre a hidratação da
cal, alterando o pH e causando a floculação das argilas em virtude da reação de troca
de cátions. Instantaneamente, proporcionando redução da expansão e retração do
solo, tal como a melhora de sua plasticidade (MIELI, 2009).
Segundo Presa (2011), os argumentos que devem ser levados em
consideração no caso da estabilização de um solo, são:


Características do solo a ser trabalhado;



Propriedade que se deseja melhorar no determinado solo;



Custos da obra;



Processo de execução que será utilizado, uma vez que, nem todo
método se adaptam a todas as técnicas construtivas.

De acordo com Faria (1995), citado por Presa (2011), a estabilização é
proveitosa por alcançar objetivos copiosos, tais como:



Diminuição da porosidade, permeabilidade e diversas variações de
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volume de massa do solo;


Melhoramento da resistência mecânica (tração, compressão e
cisalhamento);



Beneficiamento da coesão de partículas do solo entre si;



Ampliação da resistência à abrasão pela chuva e pelo vento;



Decréscimo da condutibilidade térmica.

Ainda com Presa (2011), o autor ENTCHEICHE de 1963, destaca que, a
estabilização do solo se dá por 4 tipos diferentes:



Mecânica: Rearranjo das partículas do solo com auxílio de
equipamento, podendo ser citado a densificação por compressão
(compactação);



Física: Alteração na textura do solo a partir de mistura de grãos, adição
de fibra ou tratamento químico;



Química: Introdução de produto químico alterando as características
do solo através de reações entre partículas do próprio solo;



Mista: Combinação de alguns tipos de estabilização citadas
anteriormente.

2.1.2.6 Compactação do Solo

A compactação de um solo compreende o procedimento mecânico ou manual
que pretende diminuir o volume de vazios no solo, desta forma, aumentando sua
resistência e tornando-o mais estável. E, além disso, ainda gera melhorias na
permeabilidade, compressibilidade e absorção d’água (CAPUTO, 2015).
Um dos conceitos mais essenciais da mecânica dos solos, reporta que a
densidade de um solo compactado é seriamente ligada ao teor de umidade no
momento de sua compactação (MIELI, 2009).
Para uma compactação constante, ao inserir água ao solo, a sua densidade aparente
expande-se apenas até certo ponto, intitulado umidade ótima. Ao acrescer teores de
umidade superior ao “ótimo”, a densidade do solo tende a reduzir consideravelmente,
uma vez que o excesso de água sua parte da energia de compactação e compensa a
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todo o sistema, distanciando as partículas sólidas (MIELI, 2009).
Na realidade, o teor ótimo origina a lubrificação das partículas, favorecendo o
preenchimento de todos os vazios praticáveis (MIELI, 2009).
Solos já compactados com quantidades superiores de finos (siltes e argilas),
exigem maiores teores de água para alcançarem a umidade ótima, em razão da área
superficial do solo ser maior. Desta forma, solos de granulometria desuniformes são
mais adequados, visto que necessitam de um teor menor de estabilizante, os espaços
entre os grãos maiores são ocupados por porções menores do próprio solo (MIELI,
2009).
Quando a granulometria do solo não é apropriada, ela pode ser corrigida
incluindo outros tipos de solo, como por exemplo, em solos arenosos, pode-se reparalos com a adição de silte + argila, propiciando a exata coesão do solo para moldagem
de tijolos prensados (MIELI, 2009).
Depois da compactação, o solo conquista um novo aspecto, atingindo
diretamente as características mecânicas, a permeabilidade e a porosidade do
material (MIELI, 2009).

2.1.2.6.1 Normalização do ensaio de compactação de solo-cimento

Segundo a norma de Especificação Técnica ET-35 (ABCP, 2004):
Este método fixa o modo pelo qual se determina a correlação entre o teor de
umidade e a massa específica aparente seca de uma mistura de solo e
cimento, com um teor de cimento determinado, quando compactada
conforme o processo especificado.
Dependendo da granulometria do solo, dois métodos são empregados, como
segue:


Método A – usando material que passe na peneira de 4,8 mm – este
método será usado quando toda a amostra original de solo passar na
peneira de 4,8 mm.



Método B – usando material que passe na peneira de 19 mm – este
método será usado quando parte da amostra original de solo ficar retida
na peneira de 4,8 mm.
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2.1.2.7 Classificação dos Solos

Mesmo que existam limitações na classificação de diferentes tipos de solo,
atribuiu-se um meio prático para a identificação de solos. Os dois sistemas de
classificação fundamentais são: o Sistema Unificado (Airfield Classification System –
AC) desenvolvido por A. Casagrande, e a Classificação do HRB (Highway Research
Board) descendente da classificação da Public Roads Administration (CAPUTO,
2015).

2.1.2.7.1 Sistema Unificado de Classificação dos Solos

Usualmente, os solos são classificados, neste sistema, em três grupos
(CAPUTO, 2015):


Solos grossos: os solos desta categoria, devem possuir, a maioria dos grãos
com diâmetro superior a 0,074mm;



Solos finos: devem apresentar diâmetro inferior a 0,074mm na maioria de seus
grãos;



Turfas: solos sobremaneira orgânicos, usualmente fibrilares.

Tabela 3 - Sistema Unificado de Classificação dos Solos (USC) - Resumo
Classificação Geral
Solos Grossos (Menos que
50% passando na #200)

Tipos Principais
Pedregulhos ou solos
pedregulhosos
Areias ou solos arenosos

Símbolos
GW, GP, GM e GC
SW, SP, SM e SC
Baixa compressibilidade (LL

Solos Finos (Mais que 50%
passando na #200)

Siltosos ou argilosos

< 50) M,, CL e OL
Alta compressibilidade (LL >
50) MH, CH e OH

Solos Altamente Orgânicos

Turfas
Fonte: Caputo (2016)
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Cimento

De acordo com Presa (2011), o cimento Portland descreve-se por um material
pulverulento, composto de silicatos e aluminatos complexos que, após serem
misturados a água, hidratam-se, dando origem ao endurecimento da massa,
proporcionando uma elevada resistência mecânica.
Conforme Presa (2011), a origem do cimento tem origem em 1786, quando o
inglês John Smeaton desenvolveu uma mistura altamente resistente por meio da
calcinação de calcários argilosos e moles.
Ainda segundo Presa (2011):
Em 1824, o construtor inglês Joseph Aspdin queimou conjuntamente pedras
calcárias e argila, transformando-as num pó fino. Percebeu que obtinha uma
mistura que, após secar, tornava-se tão dura quanto as pedras empregadas
nas construções. A mistura não se dissolvia em água e foi patenteada pelo
construtor no mesmo ano, com o nome de cimento Portland, que recebeu
esse nome por apresentar cor e propriedades de durabilidade e solidez
semelhantes às rochas da ilha britânica de Portland.

O cimento Portland, caracteriza-se basicamente por um pó fino que possui
propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, e que endurece com a ação da
água, e após endurecido, ainda que seja submetido novamente à ação da água, o
material resultante não se decompõe mais (MIELI, 2009).
Em termos técnicos, pode-se classificar o cimento também como um
aglomerante hidráulico, resultante da moagem de clínquer, com incorporação de
gesso (que serve como regulador do tempo de início de “pega”) e demais substâncias
que delibera o tipo de cimento (MIELI, 2009).
O clínquer é consequência da combinação de calcário, argilas e minério de
ferro em menores proporções, sujeita a um processo denominado de clinquerização.
Ao ser reduzido a pó, o clínquer possui formação química específica e atributos físicos
de cimento, compondo-se de uma série de compostos anidros, e de acordo com Mieli
(2009) são eles:
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Tabela 4 - Compostos químicos do cimento
Componente
Fórmula Química Fórmula Usual

Proporção (%)

Silicato tricálcico

(CaO)3SiO2

C3S

45 a 75

Silicato dicálcico

(CaO) 2SiO2

C2S

7 a 35

Aluminato tricálcico

(CaO)3Al2O3

C3A

0 a 13

Ferroaluminato

(CaO)4Al2O3Fe2O3

C4AF

1 a 18

tretacálcico
Fonte: MIELI (2009)

Vários estudos demonstram o progresso dos cimentos e suas aplicações na
estabilização dos solos. Por exemplo, em solos argilosos, o uso de cimento Portland
de alto forno como estabilizador influencia o crescimento da resistência mecânica à
compressão e diminui o índice de plasticidade, comprovando o potencial da utilização
deste tipo de tecnologia na composição dos cimentos (MIELI, 2009).

2.1.3.1 Fabricação do Cimento Portland

O

princípio

básico

na

elaboração

de

um

cimento

compreende

a

homogeneização e moagem de argila (solo) e calcário, que resulta em um material
correspondente a uma farinha com diâmetro de aproximadamente 50 µm
(micrómetro). Acrescenta-se ainda pequenas frações de gipsita para obter domínio
sobre o tempo de pega do cimento. Após todo esse processo, o material resultante é
encaminhado à queima em temperatura por volta de 1.450ºC, originando-se um
material chamado clínquer (BALBO, 2007).

2.1.3.2 Tipos de cimento produzidos no Brasil

Os cimentos mais importantes produzidos em território nacional são: cimento
Portland comum, cimento Portland composto, cimento Portland de alto-forno, cimento
Portland pozolânico, cimento Portland de alta resistência inicial, cimento Portland
resistente aos sulfatos, cimento Portland de baixo calor de hidratação, cimento
Portland branco, e, pouco tempo atrás, foi apresentado ao mercado o ligante de
escória granulada de alto-forno moída, que é basicamente direcionado à
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pavimentação asfáltica (BALBO, 2007).

Cimento
Portland
(ABNT)

Tabela 5 - Classificação dos tipos de cimento
Tipo
Clínquer
Escória
Material
Calcário
+ Gesso siderúrgica pozolânico
(%)
(%)
(%)
(%)

CP I

Comum

100

-

-

-

CP I – S

Comum

95-99

1-5

1-5

1-5

CP II – E

Composto

56-94

6-34

-

0-10

CP II – Z

Composto

76-94

-

6-14

0-10

CP II – F

Composto

90-94

-

-

6-10

CP III

Alto-forno

25-65

35-70

-

0-5

CP IV

Pozolânico

45-85

-

15-50

0-5

CP V – ARI

Alta res. inicial

95-100

-

-

0-5

Fonte: Presa (2011)

O Solo-Cimento

O solo-cimento é uma mistura minuciosa e equilibrada de solo com cimento
Portland, em termos científicos, denominado aglomerante hidráulico artificial, e água,
procurando a homogeneização do material a fim de melhorar suas propriedades numa
mistura bem-acabada e sublime. Para garantir a total qualidade no produto final,
inúmeros fatores são levados em consideração, tais como, a natureza do solo, a
dosagem do cimento, o teor de umidade e a compactação ou prensagem do material
(BAUER, 1994).

Figura 6 - Materiais que compõe o solo-cimento

Fonte: Eco Máquinas (2014)
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A adesão do solo-cimento é determinada pela finura do cimento, a quantidade
de água e a temperatura ambiente. Porém, durante o manuseio da mistura, deve-se
tomar cuidado com a contaminação da água utilizada, a presença de sulfatos e/ou
matéria orgânica são extremamente agressivas ao cimento (BAUER, 1994).
A quantidade de material adequado é estipulada através de ensaios feitos em
laboratórios de acordo com o cimento e o tipo de solo a serem utilizados. Para a
realização do correto estudo do solo-cimento, faz-se necessário a retirada do solo
para análises de classificação (BAUER, 1994).
Segundo Enteiche (1963), citado por Mercado (1990), Grande (2003) e Presa
(2011), o solo-cimento trata-se de:
Um processo físico-químico de estabilização e reorientação das partículas
sólidas do solo com a deposição de substâncias cimentantes nos contatos
intergranulares, alterando, portanto, a quantidade relativa de cada uma das
três fases (sólida, líquida e gasosa) que constituem o solo.
Incorporando o cimento ao solo, suas partículas envolvem fisicamente os
grânulos do solo formando agregados que aumentam de tamanho à medida
que se processam a hidratação e cristalização do cimento.
A adição desse estabilizante no solo, unido com a estabilização mecânica
através da compactação resulta em uma melhoria nas características iniciais
do material em questão, proporcionando um aumento na resistência, menor
permeabilidade, menor ação de agentes do intemperismo e permite que
suporte cargas de trabalho superiores ao que poderia suportar o solo por si
só.

O acréscimo de cimento ao solo possibilita a obtenção de um material repleto
de vantagens, Mieli (2009) destaca as principais:



A redução de umidade não causa variações consideráveis;



O material não se decompõe mesmo que submerso em água;



Concede aumento da resistência à compressão;



Torna o material mais durável, por gerar menor permeabilidade.

Todavia, o teor de cimento no solo-cimento pode avariar a qualidade do
mesmo, do mesmo modo que o tipo de solo, o método de mistura, e a compactação
podem comprometer a mistura (MIELI, 2009).
Em relação ao aumento do teor de cimento, obtém-se acréscimos
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consideráveis da resistência à compressão e, por conseguinte, sua durabilidade.
Contudo, caso o teor de cimento seja muito elevado e as situações de cura forem
inapropriadas, é possível que ocorram fissuras no material, formadas pela retração
por secagem (MIELI, 2009).
Ainda segundo Presa (2011), para alcançar um bom produto na confecção de
tijolos de solo-cimento deve-se:
Conhecer o material de origem que se está sendo trabalhado. Ele deve ser
de tão maneira que confira elevada resistência e pequena contração durante
a secagem, fatores estes que dependem diretamente de uma mistura
equilibrada de areiam silte e argila. Os solos mais indicados são os que
predomina a fração areia em sua composição, pois necessitam de menores
quantidades de cimento do que os argilosos e siltosos, entretanto, a presença
da argila na composição do solo é necessária para dar a mistura coesão
suficiente para permitir o manuseio dos tijolos após a prensagem.

2.1.4.1 Normatização do solo-cimento

Após ser realizada a análise do solo, determina-se a dosagem de cimento ideal
para que o material tenha os atributos necessários (BAUER, 1994).
O Centro de Pesquisas e Desenvolvimento, é a instituição que mais se dedicou
à obras e pesquisas relacionadas ao solo-cimento e a construção de paredes
monolíticas, trazendo modificações à normas da ABCP, adaptando as regras de solocimento de pavimentação para a construção de edificações (BAUER, 1994).
O CEPED, usa dois parâmetros de dosagem do solo-cimento: a Norma Geral
(1935), que se aplica a todo tipo de material, levando em consideração,
especialmente, a parcela fina do solo, e a Norma Simplificada de Dosagem (1952),
adequável a solos granulares, ou seja, solos que possuam 50% de material detido na
peneira nº 200 e somente 20% de argila (BAUER, 1994).
A Norma Geral de Dosagem, verifica o grau de estabilização do solo, por meio
do ensaio de durabilidade, através do método de molhagem e secagem, que conceitua
a perda de peso do produto dosado com múltiplas proporções de cimento (BAUER,
1994).
A Norma Simplificada de Dosagem estabelece a semelhança entre a
durabilidade de molhagem e secagem, e a resistência há aproximadamente 7 dias.
Por intermédio de profusos ensaios, a ABCP, finda que o teor de cimento condizente

37
à resistência mínima admissível estabelece uma perda de peso menor em relação à
máxima admissível (BAUER, 1994).
Ulteriormente, a Associação Brasileira de Cimento Portland, apresentou um
método diferente para a dosagem de solo-cimento para a execução de casas
duradouras, impermeáveis e custo baixo, desempenhado por meio de ensaio rápidos
para a apuração de solos, que podem ser abreviados em: coleta e preparo das
amostras, designação e compactação do solo (BAUER, 1994).
De acordo com Bauer (1994), os resultados em decorrência dos estudos
realizados, são aprofundados por intermédio das seguintes relações:



Cimento/tipo de solo/perda de peso;



Peso específico aparente máximo seco/perda de peso/teor de cimento;



Peso específico aparente máximo seco/teor de cimento/tipo de solo/perda de
peso.

A Associação Brasileira de Cimento Portland, no ano de 1948, estabeleceu
medidas para a execução do solo-cimento em construções de paredes monolíticas.
Estes critérios são baseados nas normas ASTM de 1994 (BAUER, 1994).
Segundo Bauer (1994), os critérios determinados são:



Resistência à compressão aos 28 dias, maior ou igual a 1,0 Mpa, depois de
uma hora de imersão em água;



Perda máxima de peso seco, ao final do sexto ciclo do ensaio de durabilidade:
14% para os solos arenosos, 10% para os siltosos e 7% para os argilosos;



Variação do volume até o sexto ciclo; 1% do volume inicial.

2.1.4.2 Normas de dosagem de solo-cimento
Segundo a ET-35 da Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP, que
se refere as normas de dosagem e métodos de ensaio das misturas de solo-cimento:
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Solo-cimento é o produto endurecido resultante da mistura íntima
compactada de solo, cimento e água, em proporções estabelecidas através
de dosagem racional, executada de acordo com as normas aplicáveis ao solo
em estudo.

A representação da norma brasileira, fundamenta-se, basicamente, no critério
de dosagem da Portland Cement Association (PCA). Ainda com a ET-35 (ABCP,
2004):
As especificações para execução de camadas de solo-cimento apresentam
os cuidados especiais a serem obedecidos para garantia de que seja obtido
um produto acabado resistente e durável. Muitos destes requisitos são
genéricos e aplicam-se a qualquer caso; três deles, entretanto, dependem
estreitamente das características do solo com que se está trabalhando:




a quantidade de cimento;
a quantidade de água;
a massa

2.1.4.2.1 Norma geral de dosagem do solo-cimento

Em relação a normalização, a ET-35 (ABCP, 2004) relata que:
A determinação do adequado teor de cimento baseia-se no fato de que os
solos misturados com pequenas quantidades de cimento, quando
devidamente compactados e curados, melhoram sensivelmente as suas
características originais de resistência mecânica, tornando-as muito
superiores às de outros materiais utilizados normalmente como camadas de
pavimentos. A ação de cargas e a variação das condições climáticas
poderiam, depois de certo tempo, desagregar a mistura endurecida, o que
faria com que esta perdesse o grau de estabilização alcançado, para se
transformar em uma simples mistura compactada de solo com cimento, de
qualidade baixa e indefinida. Em vista disso, a Norma Geral de Dosagem
procura determinar o teor de cimento capaz de garantir à mistura a
permanência de suas características melhoradas. Com este objetivo, foram
idealizados os ensaios de durabilidade por molhagem e secagem (e por
congelamento e degelo, na versão original da norma).

Na dosagem de solo-cimento, faz-se necessário a utilização de diversos teores
de cimento nos ensaios e análises finais, estes métodos apontam o menor teor com
a capacidade de estabilizar o solo. Segundo a ET-35 (ABCP, 2004), a norma geral de
dosagem de solo-cimento pode ser abreviada nas subsequentes operações:



Identificação e classificação do solo;
Escolha do teor de cimento para o ensaio de compactação;
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Execução do ensaio de compactação do solo-cimento;
Escolha dos teores de cimento para o ensaio de durabilidade;
Moldagem de corpos de prova para ensaio de durabilidade;
Execução do ensaio de durabilidade por molhagem e secagem;
Escolha do teor de cimento adequado em função dos resultados do
ensaio.

Com respeito aos ensaios de solo-cimento, a ET-35 (ABCP, 2004) denomina
as frações do solo em relação ao seu diâmetro como:








Pedregulho grosso: partículas com diâmetro de 4,8 mm a 76mm;
Pedregulho fino: partículas com diâmetro de 2,0 mm a 4,8 mm;
Areia grossa: partículas com diâmetro de 0,42 mm a 2,0 mm;
Areia fina: partículas com diâmetro de 0,05 mm a 0,42 mm,
Silte: partículas com diâmetro equivalente de 0,005mm a 0,05mm;
Argila: partículas com diâmetro equivalente inferior a 0,005mm.

Tabela 6 - Características do pedregulho grosso
Características do pedregulho grosso
Massa específica

2630 kg/m³

Absorção

1,2%

Fonte: ET-35 (ABCP, 2004)

Assim como relata a ET-35 (ABCP, 2004), a Portland Cement Association
(PCA) criou a tabela de teor de solo cimento para auxiliar a dosagem correta no ensaio
de compactação, conforme exemplo apresentado na Tabela 5.

Tabela 7 - Teor de solo-cimento ensaio de compactação
Classificação solo AASHTO (M 145)

Teor de cimento em massa (%)

A1-a

5

A1-b

6

A2

7

A3

9

A4

10

A5

10

A6

12

A7

13
Fonte: ET-35 (ABCP, 2004)
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Segundo a ET-35 (ABCP, 2004):
O método SC-1 (Ensaio de Compactação de Solo-cimento) é análogo ao
método de Ensaio de Compactação de Solos da ABNT, mais certas
peculiaridades do solo-cimento e incluindo a fração de solo que fica retida na
peneira de 4,8 mm. Neste caso, para a preparação da amostra, segue-se o
mesmo processo do Ensaio de Compactação da AASHTO (T-99),
substituindo-se a parte do solo retida na peneira de 19mm por igual massa
de material retida na peneira de 4,8 mm, mas passando na de 19 mm.

A Portland Cement Association fez uma publicação na Soil-cement Laboratory
Handbook, onde relata o critério escolhido para definir os limites admissíveis de perda
de massa, as ponderações da PCA, segundo a ET-35 (ABCP, 2004) foram:
“O principal requisito de um solo-cimento é resistir às variações das condições
climáticas. Assim, o elemento básico do solo-cimento é o teor de cimento
requerido para produzir uma mistura que resista aos esforços produzidos nos
ensaios de durabilidade por molhagem e secagem. A observação de serviços
executados prova que se pode ter confiança tanto nos resultados baseados
nestes ensaios, como no critério dado a seguir.
Esse critério é baseado em considerável número de resultados de laboratório,
no comportamento de muitos trabalhos executados e em uso e nas
informações obtidas, de diversas fontes, de vários milhares de corpos de prova.
O seu emprego indicará o mínimo teor de cimento requerido para produzir um
solo-cimento resistente e durável, aceitável como base de pavimento da mais
alta qualidade.
Esse critério não deve ser considerado como uma recomendação irrevogável,
mas como um princípio que pode ser considerado satisfatório no estado atual
dos conhecimentos que se tem do solo-cimento”.

As recomendações que a PCA se referiu anteriormente são:
Será adotado como teor de cimento em massa indicado, o menor dos teores
com os quais os corpos de prova ensaiados satisfaçam o seguinte requisito:
a perda de massa dos corpos de prova de solo-cimento, submetidos ao
Método SC-3, não deve ser superior aos seguintes limites:
Solos A1, A2-4, A2-5 e A3.........................................................................14%
Solos A2-6,A2-7, A4 e A5..........................................................................10%
Solos A6 e A7..............................................................................................7%

2.1.4.2.2 Norma simplificada de dosagem de solo cimento

De acordo com a ET-35 (ABCP, 2004):
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A dosagem de solo-cimento, de acordo com a marcha de ensaios já
apresentada – a chamada Norma Geral de Dosagem – apresenta uma
desvantagem prática – o tempo de duração dos ensaios, principalmente dos
ensaios de durabilidade – o que sugeriu procurar correlacionar os resultados
desse ensaio com outro de mais rápida execução, simplificando e encurtando
o tempo gasto na dosagem.

Conforme a ET-35 (ABCP, 2004, a norma simplificada de dosagem se divide
em dois métodos diferentes:
Caso o solo, atendidas concomitantemente as exigências quanto aos teores
da argila e de silte mais argila, não contenha partículas com tamanho superior
a 4,8 mm, usar-se-á o Método A (ou Norma Simplificada A); se contiver
material de tamanho superior a 4,8 mm (ou seja, se houver parcela retida na
peneira ABNT nº4), o procedimento a ser seguido é o Método B (ou Norma
Simplificada B).
Em resumo:
a) Norma Simplificada de Dosagem de Solo-cimento fixa o modo pelo qual
se determina o teor de cimento adequado para a estabilização do solo,
ensaiado sob a forma de solo-cimento, em função das características
físicas do solo e do resultado do ensaio à compressão axial aos 7 dias;
b) Só é aplicável a solos que satisfaçam ao mesmo tempo às seguintes
condições:



Possuir no máximo 50% de material com diâmetro equivalente inferior a
0,05 mm (silte mais argila);



Possuir no máximo 20% de material com diâmetro equivalente inferior a
0,005 mm (argila);

c) Dependendo da granulometria do solo, dois métodos são empregados:



Método A – usando material que passa na peneira de 4,8 mm – este
método será usado quando toda amostra original de solo passar na
peneira de 4,8 mm;



Método B – usando material que passa na peneira de 19 mm – este
método será usado quando parte da amostra original de solo ficar retida
na peneira de 4,8 mm.

Independentemente do método em que se enquadre o solo, a sequência de
dosagem consta de:


Ensaios preliminares do solo;



Ensaio de compactação do solo-cimento;



Determinação da resistência à compressão simples aos 7 dias;
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d) Comparação entre a resistência média à compressão simples obtida nos
corpos de prova e a resistência à compressão simples mínima admissível
para o solo em estudo.

2.1.4.3 Utilização do solo-cimento

O solo-cimento é um material que pode ser empregado em diversos ramos da
construção civil, contudo, é mais utilizado no setor de pavimentação, onde foi
difundido o primeiro uso do solo consolidado pelo cimento (BAUER, 1994).
O procedimento constitui-se na estabilização do solo por meio de aglomerante,
neste caso, frequentemente usado o cimento Portland comum ou cal, para aprimorar
a qualidade final do produto, expandindo a sua resistência mecânica, prolongando a
sua durabilidade e incrementando a resistência à ação de água e gelo (BAUER, 1994).
O uso do solo-cimento está sendo difundido em áreas como o revestimento de
taludes de aterros e especialmente em obras de usinas hidrelétricas. Outro método
de utilização que planeia nomeadamente a construção de paredes de edifícios e casas
são as paredes monolíticas, os blocos, os tijolos e as lajotas para piso (BAUER, 1994).
Os critérios para o tipo de solo recomendado para a construção e para a
pavimentação são diferentes devido às diversas finalidades que o solo-cimento tem
sobre cada método construtivo (BAUER, 1994).
No Brasil, a normalização encontrada estabelece padrões apenas para o uso
do solo-cimento na pavimentação, tendo em vista a falta de regulamentos
estabelecidos para as construções de paredes, visando a necessidade de resistência
mecânica maior ao desgaste quando aplicado à pavimentação que à construção de
paredes (BAUER, 1994).
Com relação ao uso do solo-cimento na pavimentação e na construção de
paredes, o solo em questão, é diferenciado de tal maneira que se distanciam conforme
o seu método de utilização. O solo utilizado na pavimentação tende a ser mais
arenoso para oferecer maior resistência ao produto final, já para a construção de
paredes monolíticas não se usa cal, por este material ser mais recomendado quando
se faz o uso em solos argilosos (BAUER, 1994).
Diante da construção de casas de solo-cimento, Bauer (1994) estabelece
fatores que devem ser levados em consideração. São eles:
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Às vezes, as características do material excedem as necessidades reais;



O custo pode chegar a ser maior que o poder aquisitivo da população;



As técnicas de dosagem devem ser as mais simples possíveis e as
considerações devem ser feitas para cada local na obra.

A ABCP, realizou estudos para o uso do solo-cimento para a construção de
casas, com o propósito de obter um produto mais leve e com menor teor de cimento
possível, contudo, com boa durabilidade, resistência e impermeabilidade, possuindo
também menor energia de compactação, para poder ser utilizado em prensas manuais
de pequeno porte e baixo custo (BAUER, 1994).

Tijolos de solo-cimento

Para a confecção dos tijolos solo-cimento, faz-se indispensável o uso de
equipamento especial, variando desde o mais simples, composto por pequenas caixas
de madeira para a moldagem manual com socamento em camadas do material, até
os mais variados tipos de prensas manuais ou hidráulicas, cujos preços variam
conforme sua utilização. No Brasil, são fabricadas prensas automáticas que permitem
a fabricação de telhas, tijolos e blocos (BAUER, 1994).
Um método satisfatório, simples e fácil de ser utilizado foi idealizado no Centro
Interamericano de Viviendas em Bogotá pelo engenheiro Raul Ramirez, podendo ser
operado por dois homens, produzindo cerca de 300 tijolos por dia, em condições
normais de trabalho (BAUER, 1994).
A prensa manual da marca TECMOR, utilizada no laboratório de ensaios de
materiais do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Brasília, tem seu
processo de utilização semelhante à anterior (BAUER, 1994).
Segundo Bauer (1994, p. 721) e recomendações do próprio fabricante, o modo
de operar a prensa segue o seguinte processo:
Umedecer inicialmente o interior da caixa matriz, colocando-se, em seguida,
a mistura. Fechar a caixa, eliminando-se o excesso de material, e levar a
alavanca à posição vertical, librando-se então, o ferrolho. Empurrar a
alavanca até a posição horizontal, o que requer uma forte pressão. Quando
não é possível esta operação, sito significa que o volume de material é maior
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que o necessário ou que a umidade não é suficiente. Neste caso, pode-se
destruir o tijolo, colocando-o novamente no resto da mistura. Pode suceder o
contrário, isto é, a quantidade de solo-cimento insuficiente, o que é verificado
pela facilidade em baixar a alavanca. Procede-se do mesmo modo.
Continuando a operação, coloca-se a alavanca na posição de descanso,
empurra-se a tampa e abre0se a caixa matriz, baixando-se novamente a
alavanca até a posição horizontal, quando os tijolos saem da caixa.

O processo de cura é feito com as peças separadas, depositadas em superfície
horizontal, abrigadas do sol e da chuva. Periodicamente, deve-se executar a
molhagem dos tijolos, variando conforme a umidade do ambiente. Após cerca de 7
dias, os tijolos já podem ser utilizados (BAUER, 1994).

Figura 7 - Tijolo solo-cimento

Fonte: Geração Sustentável (2014)

O assentamento dos tijolos de solo-cimento deve ser feito através dos encaixes
em seu corpo por meio da utilização de uma pasta de cimento como argamassa. Os
fabricantes da pensas recomendam a proporção 1:2:9 para cimento, cal e solo.
(BAUER, 1994).

Figura 8 - Assentamento do tijolo solo-cimento

Fonte: Recriar com você (2014)
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2.1.5.1 Tipos de tijolos de solo-cimento

Atualmente no Brasil, encontra-se inúmeras variedades de tijolos solo-cimento,
existem diversos modelos e tamanhos diferenciados, cada um deles direcionado a um
tipo de obra e fim específico, podendo ser escolhidos de acordo com fatores como:
tipo de projeto, tipo de mão de obra, materiais e equipamentos locais, entre outros
(PISANI, 2002).

Tabela 8 - Tipos, dimensões e características dos tijolos solo-cimento
Tipo

Dimensões

Características

Maciço comum

5 x 10 x 20 cm

Consumo de argamassa para

5 x 10 x 21 cm

assentamento similar aos maciços
comuns.

Maciço com encaixes

5 x 10 x 21 cm

Assentamento através de encaixes

5 x 11 x 23 cm

consumindo pouca argamassa.

5 x 10 x 10,5 cm

Evita quebras na formação dos aparelhos

5 x 11 x 11,5 cm

com juntas desencontradas.

Tijolos com dois furos e

5 x 10 x 20 cm

Assentamento a seco, com argamassa

encaixes

6,25 x 12,5 x 25 cm

plástica ou cola branca. Tubulações

7,5 x 15 x 30 cm

passam pelos furos verticais.

½ tijolo com furo e

5 x 10 x 10 cm

Acerta os aparelhos sem necessidade de

encaixe

6,25 x 12,5 x 12,5 cm

quebras.

½ tijolo com encaixes

7,5 x 15 x 15 cm
Canaletas

5 x 10 x 20 cm

Execução de vergas, reforços estruturais,

6,25 x 12,5 x 25 cm

cintas de amarração e passagens de

7,5 x 15 x 30 cm

tubulações horizontais.

Fonte: PISANI (2002)

Conforme Pisani (2002), o furo nos tijolos tem como principal objetivo:



Encaixar uns sobre os outros, concedendo um assentamento mais
eficaz, reduzindo o tempo de execução e o volume de argamassa ou
cola a ser usada;



Reduzir o peso das alvenarias;



Melhorar o isolamento termo acústico;
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Figura 9 - Tijolo tipo canaleta

Fonte: Eco Produção (2013)

Figura 10 - Detalhe dos furos com encaixe saliente

Fonte: Cia Ecológica (2011)

Figura 11 - Tipos de tijolos de solo-cimento

Fonte: Tijolos Maura (2013)
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2.1.5.2 Características dos tijolos de solo-cimento

De acordo com Bauer (1994), o tijolo solo-cimento possui as seguintes
vantagens:



Boa durabilidade e boa resistência ao desgaste, o que permite seu uso sem
revestimento, considerando-se sua aparência;



Pequena variação de volume, pela variação de umidade, e boa resistência
às intempéries;



É um material incombustível e confere bom isolamento térmico;



Há economia de combustível, uma vez que não são necessários transporte
e cozimento do material;



Há aproveitamento da matéria prima da região;



Tem baixo custo e não necessita processo industrial para sua obtenção.

Figura 12 - Instalação hidráulica e elétrica no tijolo solo-cimento

Fonte: Eco Máquinas (2014)

Figura 13 - Conforto térmico em casas feitas com tijolo solo-cimento

Fonte: Eco Máquinas (2014)
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Figura 14 - Preenchimento de concreto nos furos dos tijolos

Fonte: Eco Máquinas (2014)

Figura 15 - Detalhe construtivo das cintas de amarração

Fonte: Monte seu projeto (2012)

Figura 16 - Preenchimento de concreto nas canaletas

Fonte: Eco Produção (2015)
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Figura 17 - Disposição da concretagem das vergas, contra-vergas e última fiada

Fonte: Monte seu projeto (2012)

Figura 18 - Preenchimento de concreto em lajes de um pavimento (acima) e dois
pavimentos (abaixo)

Fonte: Eco Produção (2015)

Figura 19 - Distribuição das colunas verticais e horizontais concretadas

Fonte: Monte seu projeto (2012)
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Figura 20 - Comparação entre a distribuição de cargas sobre as colunas

Fonte: Eco Produção (2015)

Figura 21 - Disposição das colunas no sistema modular de solo-cimento

Fonte: Eco Produção (2015)

Figura 22 - Instalação das barras de ferro fixas na fundação

Fonte: Eco Produção
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Figura 23 - Concretagem da primeira fiada de tijolos

Fonte: Eco Máquinas (2014)

Ainda com Bauer (1994), as desvantagens que os tijolos de solo-cimento
apresentam são:


A existência de uma grande variedade de tipos de solos implica a execução
periódica de ensaios de caracterização, havendo casos em que o uso do solocimento se torna antieconômico;



Quando a argila apresenta torrões, é necessária mão de obra adicional para
desfazê-los;



O peso específico do material é maior que o de tijolos cerâmicos.

Figura 24 - Fissuras em tijolo solo-cimento devido ao uso de solo não qualificado

Fonte: Habitare (2004)

2.1.5.3 Práticas da utilização de tijolos de solo-cimento

Os engenheiros Alfredo Faber e José Wilson Gomes, apresentaram estudos
associados à aplicação de tijolos e blocos de solo-cimento na construção da Cidade
Ocidental, no município de Luziânia, a 40km de Brasília. Referindo-se a um projeto
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bastante extenso de 14.000 (catorze mil) casas de um ou dois pavimentos, além de
obras de infraestrutura e comunitárias como escolas, hospitais, igrejas, postos de
polícia, correio, comércio, clube desportivo, administração, saneamento básico e
pavimentação (BAUER, 1994).
A terraplanagem do local da obra, forneceu todo o solo necessário para a
fabricação dos tijolos e blocos em prensas hidráulicas. O solo utilizado nas obras, foi
o chamado “silte argiloso”, com 3% de material retido na peneira de número 200,
possuindo índices como: LL=43, LP=16 e IP=17, caracterizando-se por um solo muito
fino, posteriormente corrigido com adição de areia. O cimento usado foi o CP-320 e
as dimensões dos tijolos confeccionados foram 21x10x5cm (BAUER, 1994).
Após a fabricação dos tijolos, eles foram irrigados com água durante os quatro
primeiros dias, em seguida, foram secos ao ar e ensaiados com 15 e 30 dias. Para
estes tijolos, foram adotadas proporções de 6% de cimento e umidade de 16%, com
prensagem de 1,8 Mpa (BAUER, 1994).
Com objetivo de melhorar a estabilidade da mistura, a quantidade ideal de
cimento foi de 8% e as de solo e areia variaram conforme a mistura necessitava. Além
disso, foi acrescentado 1% do peso de cimento de silicato de sódio (BAUER, 1994).
De acordo com Bauer (1994), com o trabalho que foi realizado em Luziânia,
concluiu-se que:


Passados 30 dias da moldagem, todos os tijolos ensaiados foram enquadrados
como sendo de primeira qualidade, de acordo com a especificação número 19
da ABNT, específico para tijolos de cerâmica;



A umidade e a tensão usada na compressão dos tijolos são variáveis
importantes no processo de fabricação;



Para o tipo de solo utilizado, é recomendado um teor de água maior que o
determinado pela maior densidade, para facilitar a reação de hidratação do
cimento;



O emprego de aditivos (sais de minerais alcalinos e alcalinos terrosos) é
benéfico aumentando a qualidade do produto.

Em estudos comparativos realizados posteriormente, revelaram que o custo
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total da alvenaria com reboco de um lado dos tijolos de solo-cimento foi 32,28% mais
baratos em relação aos blocos de concreto, e com reboco dos dois lados, os blocos
de concreto foram 85,24% mais caros que os tijolos de solo-cimento (BAUER, 1994).

Figura 25 - Casas em Luziânia/GO

Fonte: Bauer (1994)

Cerca de 6 a 7 anos depois, foram realizadas inspeções no local da construção
em Luziânia/GO, e foram constatados que as edificações ainda apresentavam as
características iniciais de construção, não apresentando nenhum defeito ou avaria.
Sendo as construções originais, protegidas apenas por uma pintura de tinta plástica
comum (BAUER, 1994).
Em relação à resistência “[...] quanto maior o teor de cimento, observou-se que
a resistência resultou maior, tanto para tijolos quanto para corpos de prova cilíndricos
[...]” (BAUER, 1994, p. 726).

2.1.5.4 Normatização do tijolo solo-cimento

Conforme Presa (2011), os tijolos de solo-cimento são normatizados de acordo
com a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. No Brasil, foram publicadas
as conseguintes normas regularizadoras para tijolos e blocos de solo-cimento:




NBR 8491 – Tijolo maciço de solo-cimento – Especificação;
NBR 8492 – Tijolo maciço de solo-cimento – Determinação da
resistência à compressão e da absorção de água – Método de ensaio;
NBR 10832 – Fabricação de tijolo maciço de solo-cimento com a
utilização de prensa manual – Procedimento;
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NBR 10833 – Fabricação de tijolo maciço e bloco vazado de solocimento com a utilização de prensa hidráulica – Procedimento;
NBR 10834 – Bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural –
Especificação;
NBR 10834 – Bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural;
NBR 10835 – Bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural –
Forma e dimensões;
NBR 10836 – Bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural –
Determinação da resistência à compressão e da absorção de água.

Tabela 9 - Limites para tijolos de solo-cimento de acordo com a ABNT
Característica
Exigência NBR 8491
Valor médio ≥ 2,0 MPa

Resistencia à compressão

Valor individual ≥ 1,7 MPa
Valor médio ≤ 20%

Absorção de água

Valor individual ≤ 22%
Fonte: PRESA, 2016

2.1.5.5 Produção dos tijolos

A confecção dos tijolos de solo-cimento varia conforme a sua utilização,
podemos citar aspectos como: resistência, acabamento (a vista ou revestido), formato,
textura, peso, cor, entre outros. Também se pode classifica-los de acordo com o
processo de produção, sejam eles manuais, mecânicos ou híbridos. Com relação a
estes aspectos, PISANI (2002) relaciona as seguintes etapas de produção:

Figura 26 - Fluxograma das etapas de produção e utilização do tijolo solo-cimento

Fonte: PISANI (2002)
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2.1.5.5.1 Umidade de moldagem

O solo no momento em que mesclado com o cimento deve dispor de uma
umidade ideal para que obtenha uma maior densificação no instante da compactação,
uma vez que a capacidade de prensagem está propriamente relacionada com a
umidade da massa a ser compactada. A quantia e a porção de água no preparo e
mistura do composto para a confecção dos tijolos, interferem na trabalhabilidade,
homogeneidade,

porosidade,

absorção

de

água,

coesão,

durabilidade

e

especialmente no desempenho físico-mecânico do produto final (PRESA, 2011).
Segundo Presa (2011), o solo argiloso por apresentar uma quantidade maior
de finos, geralmente evidencia um valor de umidade ótima transcendente ao valor
visto em solos arenosos.
2.1.5.5.2 Escolha do solo

De acordo com Pisani (2002), deve-se realizar a escolha do melhor solo que
respeite às características necessárias para atender certos pré-requisitos após sua
confecção:


Resistência mecânica;



Resistência à abrasão;



Impermeabilidade;



Durabilidade;



Estética;



Dosagem econômica;



Abundância para atender a demanda;



Jazida próxima à fabricação;



Não conter pedregulhos e gravetos em excesso.
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De acordo com Presa (2011), a NBR 10832 (ABNT, 1989) recomenda que o
solo adequado para fabricação de tijolos solo-cimento deve possuir as seguintes
propriedades:

Tabela 10 - Solo adequado segundo NBR 10832 (ABNT, 1989)
Passando na peneira 4,8mm - Nº4 (ABNT)
100%
Passando na peneira 0,075mm - Nº200 (ABNT)

10 a 50%

Limite de liquidez

≤ 45%

Limite de plasticidade

≤ 18%

Fonte: PRESA, 2011

2.1.5.5.3 Retirada do solo na jazida

A retirada do material da jazida pode ser feita através de dois métodos, Pisani
(2002) nomeia-os de manual e motorizada.


Manual: Realizada por meio de pás, picaretas e enxadas;



Motorizada: Executada por retroescavadeiras, lâminas e demais
máquinas utilizadas no processo de terraplenagem.

2.1.5.5.4 Transporte do solo

Segundo o transporte do material, Pisani (2002), correlaciona o deslocamento
do solo até o local do preparo por meio:


Manual: Transferência de pouca quantidade, realizadas por mão de obra
individual através de carrinhos de mão, latas e caçambas;



Motorizada: Transporte de grandes quantidades de material, feito
através de caminhões basculantes.

2.1.5.5.5 Preparo dos componentes

Conforme Pisani (2002), a preparação do solo para a produção dos tijolos deve
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ser feita da seguinte maneira:


Remoção dos gravetos, pedregulhos, seixos rolados e demais materiais
que seja capaz de dificultar o assentando e causar patologias nos tijolos
e, por conseguinte na alvenaria;



Realizar o peneiramento com malhas de 4 a 6 mm para completar a
separação dos torrões e, em seguida, serem aglomerados, molhados,
dissolvidos e logo após a secagem, passar por um novo peneiramento;



Executar o trituramento do solo, para obter-se uma produção maior e
com mais qualidade.

2.1.5.5.6 Dosagem

O tijolo de solo-cimento possui alguns componentes imprescindíveis para sua
produção, Pisani (2002), destaca:


Solo preparado adequadamente;



Aglomerante (cimento Portland);



Água potável;



Aditivos (corantes, cimentos refratários ou impermeabilizantes);



Componentes para melhorar suas propriedades (agregados miúdos,
fibras ou escórias).

2.1.5.5.7 Amassamento

O amassamento do material deve ser executado até que a massa esteja
completamente homogênea para que todas as propriedades se mantenham intactas
em todo o volume, Pisani (2002), constata que o amassamento pode ser:


Manual: Reordenando o material por meio de pás em um terreiro,
envolto por um tablado de madeira ou cimentado. Jamais deve ser
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realizado sobre a terra, para evitar a mistura do solo local com o solo já
pré-selecionado, afetando a sua dosagem;


Mecânico: Realizado através de trituradores (recomenda-se a não
utilização das betoneiras para a preparação do solo-cimento).

2.1.5.5.8 Moldagem

Segundo Pisani (2002), durante o processo de moldagem, devem-se adotar os
seguintes cuidados:


Averiguar os pré-requisitos da máquina compactadora;



Higienizar as formas para retirar os restos de moldagens já realizadas;



Se necessário, fazer o uso de desmoldante;



Dispor a quantidade de mistura desejada (quantidade esta que será
reduzida em até 50%, dependendo da forma e das dimensões do tijolo);



Conservar a câmara compactadora sempre limpa para evitar danos nas
moldagens seguintes;



Aferir se o local de cura está preparado para abrigar as unidades
frescas.

2.1.5.5.9 Cura e estocagem

Pisani (2002), ressalta que para o tijolo ter uma boa qualidade são
recomendados que:


Os tijolos devem ser empilhados logo após a retirada da forma, para
evitar danos ocasionados por movimentos bruscos com ele ainda úmido;



O ambiente de armazenamento deve estar completamente nivelado
para que os tijolos não sofram deformações;



O número de pilhas deve respeitar o peso e o formato do tijolo para não
haver sobrecarga sobre os elementos que estão em baixo dos demais,
evitando assim a deformação e inutilização do mesmo;
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Recomenda-se não mover os tijolos durantes os três primeiros dias de
cura;



Ao longo dos três primeiros dias de cura, deve-se realizar a pulverização
de água sobre os tijolos aproximadamente duas a quatros vezes ao dia
variando conforme a temperatura local, porém, deve-se tomar o cuidado
de sempre mantê-los umedecidos;



Abriga-los em ambientes que não sofram ação direta do vento e/ou sol;



As pilhas de tijolos podem ser cobertas por lona plástica ou impermeável
no decorrer dos três primeiros dias, para diminuir a perda de água;



Depois de sete dias de cura o tijolo apresenta resistência de
aproximadamente 60 a 65% da resistência de cálculo, podendo ser
transportado e até utilizado, porém, com os devidos cuidados;



Quanto mais tempo de cura mais resistência o tijolo vai apresentar;



Após extados 28 dias, a cura do tijolo está completa e o tijolo possui
aproximadamente 95% de sua resistência total, este é o prazo indicado
para transporte e utilização do mesmo.

2.1.5.5.10 Transporte do tijolo curado

Nesta fase, Pisani (2002) salienta as seguintes precauções a serem tomadas:


O tijolo deve ser empilhado em nível sobre os carrinhos de mão ou
caminhões;



Os tijolos nunca devem ser arremessados para evitar o surgimento de
trincas, quebras ou lasques, podendo perder o seu perfeito formato para
a modulação na hora da utilização.
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL

Material

2.2.1.1 Solo

O solo em estudo foi retirado a aproximadamente 30 centímetros do primeiro
perfil de solo de uma área de escavação, onde realizava-se obras para a instalação
de um loteamento localizado no bairro Santa Terezinha na cidade de Caçador-SC
cujas coordenadas são 26°47'46.1"S 50°58'47.9"W.
Solo este, categorizado pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos –
SBCS – como argiloso e enquadrado no grupo ZEU (Zona Eixo de Estruturação da
Transformação Urbana) como determina o mapa de zoneamento de Caçador-SC
(PREFEITURA DE CAÇADOR, 2013).

Figura 27 - Perímetro urbano da cidade de Caçador - Zoneamento

Fonte: Prefeitura de Caçador (2013)

2.2.1.2 Cimento

Para a estabilização do solo utilizou-se o cimento CP II E-32, da empresa
Votorantim Cimentos que atende a norma brasileira NBR 11578 (ABNT, 1989).
O CP II E-32 é um cimento Portland com adição de escória granulada de altoforno, que oferece propriedades de baixo calor de hidratação. Em geral, é constituído
de 94% à 56% de clínquer + gesso e 6% à 34% de escória. A escolha para a utilização
desse tipo de cimento se deu em relação a facilidade de aquisição no mercado e o
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custo-benefício que o material traz para a confecção dos tijolos.

Figura 28 - Cimento Votoran CP II E-32

Fonte: Leroy Merlin (2016)

2.2.1.3 Água

Durante todo o processo de fabricação do tijolo solo-cimento utilizou-se água
da concessionária SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) que é
classificada como potável, de acordo com as normas estabelecidas para a produção
do tijolo, da cidade de São Bento do Sul-SC.

2.2.1.4 Máquinas

2.2.1.4.1 Multiprocessador

Multiprocessador de 400 litros da marca Alroma, que produz máquinas
específicas para tijolo solo-cimento. Este equipamento é destinado a produções de
aproximadamente 3.000 unidades por dia com referência nos tijolos 12,5x25x7cm,
processando até 8m³ de material por dia.
É composta por cilindro de 400 litros com revestimento interno antiaderente,
eixo rotor triturador de alta rotação, peneira vibratória, funil de armazenamento e
sistema de concha para carregamento e padronização da dosagem.
Entre suas vantagens, destaca-se: necessidade de apenas um operador,
função 5 em 1 (dosa, carrega, mistura, tritura, peneira e estoca), redução de gastos
com demais equipamentos e maior espaço no ambiente de produção.
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Figura 29 - Multiprocessador 400l Alroma

Fonte: Alroma (2016)

2.2.1.4.2 Prensa Hidráulica

Prensa Hidráulica da linha Eco Premium da empresa Eco Máquinas Indústria,
que realiza a compactação da mistura de solo-cimento dentro de uma forma com
molde específico do tipo de tijolo desejado, a partir de uma alavanca hidráulica com
poder de prensagem de aproximadamente seis toneladas, com capacidade de
produção de até 3.500 tijolos por dia em uma jornada de trabalho de oito horas.
As vantagens que esse equipamento traz são: carregamento e prensagem
automática (aumentando a quantidade de tijolos produzida por dia), mínimo consumo
de energia, baixo custo de manutenção, atende as normas (Selo CE, SGS Conformit
e NR 10).
Figura 30 - Linha Eco Premium – Eco Máquinas

Fonte: Eco Máquinas (2016)
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Metodologia

2.2.2.1 Análise comparativa

O presente trabalho fundamenta-se por meio de uma análise comparativa,
tendo como objetivo analisar duas ou mais teses ou métodos, buscando a
comparação entre as formas de estudo com o intuito de evidenciar as diferenças e
semelhanças das mesmas.
No caso do estudo realizado neste trabalho, foram comparadas as
características físico-mecânicas do tijolo solo-cimento produzido com o solo de
Caçador/SC e o tijolo confeccionado em São Bento do Sul/SC.

2.2.2.2 Normatização

Para atender a padronização estabelecia pela ABNT em relação à fabricação,
dimensões, formato, resistência à compressão e absorção de água, foram adotadas
as seguintes normas:


NBR 8492 – Tijolo maciço de solo-cimento – Determinação da resistência à
compressão e da absorção de água – Método de ensaio;



NBR 10833 – Fabricação de tijolo maciço e bloco vazado de solo-cimento com
a utilização de prensa hidráulica – Procedimento;



NBR 10834 – Bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural;



NBR 10835 – Bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural – Forma e
dimensões;



NBR 10836 – Bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural –
Determinação da resistência à compressão e da absorção de água.

2.2.2.3 Caracterização física e micro estrutural do solo
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No presente trabalho foi utilizado solo 100% passado pela peneira ABNT 4,8
mm (nº 4), peneirado, seco ao ar e guardadas em local livre da ação do tempo.
A preparação das amostras de solo para a execução dos ensaios foi praticada
conforme a norma NBR 6457 (ABNT, 1986a). Os testes aplicados ao solo foram os
seguintes:


Determinação dos limites de liquidez e de plasticidade conforme as
normas NBR 6459 (ABNT, 1984c) e NBR 7180 (ABNT, 1984d),
respectivamente;



Cálculo do índice de plasticidade em relação aos limites de liquidez e de
plasticidade.

2.2.2.3.1 Ensaio de determinação do limite de liquidez do solo

A verificação do ensaio se deu primeiramente, com a secagem prévia da
amostra de acordo com a NBR 6457 (ABNT,1986a) e também por meio dos
procedimentos descritos na norma NBR 6459 (1984c), cuja qual determina que o limite
de liquidez, isto é, o teor de umidade no qual o solo deixa de apresentar plasticidade,
é determinado através do equipamento Casagrande.
O presente ensaio foi executado no Laboratório de Materiais e Solos da
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) e, da mesma forma foram
selecionadas amostras do solo retirado da área de loteamento do bairro Santa
Terezinha em Caçador – SC e também do solo escavado na jazida da empresa Eco
Casa de São Bento do Sul – SC para se obter um comparativo entre os dois solos
estudados.
A amostra de solo, com ação de diferentes níveis de umidade, é colocada no
recipiente côncavo do equipamento Casagrande e, antes de iniciar o ensaio, é feito
um corte em bisel (cerca de 1 centímetro de altura, 2 milímetros de largura e 60º de
inclinação nas paredes) em todas as amostras que serão dispostas no equipamento,
cujas quais, serão submetidas a um certo número de batidas para determinar o nível
de umidade dessa amostra.
Para cada grau de umidade, conta-se um número de batidas, até que as
paredes do corte em bisel se unam em uma espessura de aproximadamente 01
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polegada. Esse mesmo procedimento é realizado até que se obtenha um
concomitante de dados pareados de umidade da amostra e número de batidas.
Recomenda-se que o grupamento de dados atenda uma faixa em torno de 18
e 32 batidas. Por fim, os dados são dispostos em um gráfico, a partir do qual estimase a umidade que equivalha a um número de 25 batidas.
Os resultados do limite de liquidez são obtidos através da seguinte fórmula:

% umidade = peso água / peso solo x 100%

Onde:
peso da água = (Cápsula + SH) – (Cápsula + SS)
peso do solo = (Cápsula + SS) - Cápsula

2.2.2.3.2 Ensaio de determinação do limite de plasticidade do solo

Para a determinação deste ensaio que determina o limite de plasticidade, ou
seja, o teor de umidade no qual o solo começa apresentar uma consistência plástica,
foram realizados os procedimentos descritos na norma NBR 7180 (ABNT, 1984d),
com secagem prévia descritas na norma NBR 6457 (ABNT, 1986a).
O determinado ensaio também foi executado no Laboratório de Materiais e
Solos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) e como anteriormente,
selecionadas amostras do solo retirado da área de loteamento do bairro Santa
Terezinha em Caçador – SC e do mesmo modo do solo escavado na jazida da
empresa Eco Casa de São Bento do Sul – SC para se obter um comparativo entre os
dois solos estudados.
Desse modo, o limite de plasticidade foi determinado a partir de amostras de
solo fino e seco, as quais foram umedecidas e moldadas em cilindros de 03 a 04
milímetros de diâmetro. Em conformidade com a metodologia estudada e proposta, a
umidade referente ao limite de plasticidade é atingida quando os cilindros, em
atribuição do contato com uma superfície lisa, começam a exibir rachaduras.
O produto final, alcançado por através da média de pelo menos três valores de
umidade julgados satisfatórios, deve ser apresentado em porcentagem, aproximando
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o resultado obtido do valor inteiro mais próximo.

2.2.2.4 Caracterização físico-mecânica dos tijolos de solo-cimento

2.2.2.4.1 Preparação para a fabricação dos tijolos

Os tijolos de solo-cimento foram moldados segundo os procedimentos
descritos na norma NBR 10833 (ABNT, 1989). A etapa inicial do processo de
fabricação do tijolo foi a preparação do solo, constituída pela desaglomeração e
destorroamento, seguindo para o peneiramento do mesmo, de modo a garantir que o
solo possua granulometria inferior a 4,8 milímetros.

Figura 31 - Equipamento utilizado para peneiramento do solo

Após o peneiramento, incorporou-se cimento ao solo já preparado e iniciou-se
uma mistura manual com os materiais ainda secos, até a perfeita homogeneização,
facilmente perceptível no momento em que a mistura ganha coloração uniforme.
Numa próxima etapa, adiciona-se água em forma de chuveiro a mistura, até o
alcance da umidade ideal, isto é, uma argamassa ainda desaglomerada (farofada)
ratificada no teste prático do bolo, que constitui-se em encher a mão com a mistura
do solo-cimento preparado e já úmido, logo após, aperta-se essa fração de material
com força suficiente contra a palma da mão, em seguida, o bolo formado deve exibir
as marcas dos dedos com perceptibilidade e, ao romper em duas partes, o bolo não
deve se esfarelar. Caso o bolo venha a esfarelar, é pelo motivo de que a mistura está
necessitando de mais água e, no caso da mão ficar suja com certa umidade, o motivo
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é o excesso de água.

Figura 32 - Processo de peneiramento do solo

2.2.2.4.2 Processo de fabricação dos tijolos de solo-cimento

Esta etapa de produção dos tijolos foi executada 100% na empresa Eco Casa
Tijolos Ecológicos da cidade de São Bento do Sul – SC, com acompanhamento do
técnico responsável pela empresa e fabricação dos tijolos de solo-cimento.
De acordo com a literatura apresentada na NBR 12253 (ABNT, 1990) que se
refere a solo-cimento: dosagem para emprego como camada de pavimento, optou-se
por um traço de boa resistência para a produção dos tijolos, sendo este o traço 7:1
(sete para um), ou seja, sete partes de terra para uma parte de cimento.
O material obtido através do traço citado anteriormente, foi despejado dentro
do multiprocessador de 400 litros da marca Alroma, adicionando-se água à mistura
para a completa homogeneização até que se atinja a umidade ideal de compactação
de aproximadamente 18% do volume total.

Figura 33 - Multiprocessador Alroma da empresa Eco Casa
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Logo após a mistura de solo-cimento ser misturada à água, a mesma ficou em
repouso por cerca de 10 minutos, seguindo as orientações recomendadas por Pitta e
Nascimento (1983), onde diz que, se a mistura de solo + cimento + água for
descansada por um tempo antes de ser compactada, o solo tem suas propriedades
de granulometria alteradas, resultando em melhores conjunções de compactação,
influenciando assim, as propriedades físico-mecânicas dos tijolos.
Posteriormente ao repouso, o material foi novamente misturado e triturado
dentro do multiprocessador da alroma, mesmo local em que já estava descansando,
com o intuito de desfazer os torrões ainda encontrados.

Figura 34 - Interior do multiprocessador

Em seguida, a massa final seguiu por meio de uma esteira roladora até a
prensa hidráulica da linha eco premium da empresa Eco Máquinas, que realiza a
compactação da mistura de solo-cimento dentro de uma forma com molde específico
do tipo de tijolo desejado, a partir de uma alavanca hidráulica com poder de
prensagem de aproximadamente seis toneladas, com capacidade de produção de até
3.500 tijolos por dia em uma jornada de trabalho de oito horas.

Figura 35 - Esteira roladora e prensa hidráulica eco máquinas
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Tabela 11 - Rendimento das prensas de solo-cimento
Tipo de Prensa

Manual

Motorizada

Tensão de Comp.

Taxa de Comp. do

Produção

(MPa)

Solo

(tijolos/dia)

Mecânica

1,5 – 2,0

1,38

300 a 1200

Hidráulica

2,0 – 10,0

1,65

2000 a 2800

Mecânica

4,0 – 24,0

> 1,65

1600 a 12000

Hidráulica

> 20,0

> 2,00

9500 a 16000

Fonte: Grande (2003)

Com os tijolos já moldados, retirou-se os mesmos com o devido cuidado e
depositados sob palets de madeira onde foram ordenados sobre pilhas de
aproximadamente 300 tijolos cada para o processo de cura, onde são dispostos à
sombra, e no período de 02 dias foram sujeitados a molhação constante e abundante
em água e coberto com lona a fim de evitar a perda de umidade e para que ocorra a
cura necessária para o tijolo atingir a resistência prevista em norma.

Figura 36 - Tijolos produzidos com o solo argiloso de Caçador/SC

Figura 37 - Estocagem dos tijolos solo-cimento
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Figura 38 - Tijolos dolo-cimento empilhados de forma perpendicular

Após o período de 28 dias de cura, foram retirados cerca de 10 tijolos
escolhidos aleatoriamente para submetê-los ao ensaio de resistência à compressão
e absorção de água. Para estes ensaios, foram reservados 4 tijolos para o ensaio de
resistência a compressão, 4 tijolos para o ensaio de absorção de água e 2 tijolos para
a verificação dimensional. O método de escolha dos tijolos pode ser verificado na
seguinte tabela:

Ensaio

Tabela 12 - Ensaios dos tijolos produzidos
Procedimento
Idade dos
tijolos (dias)

Nº de tijolos a
cada ensaio

Verificação
dimensional

Medida individual

28

2

Resistência a
compressão

NBR 10836 e NBR 8492

28

4

Absorção de água

NBR 10836 e NBR 8492

28

4

2.2.2.4.3 Ensaios de resistência à compressão e absorção de água

Ensaio de compressão simples aplicado aos tijolos produzidos

Para esse determinado ensaio, foram separados 4 tijolos dentre os produzidos
com o solo de Caçador – SC e 4 tijolos confeccionados com o solo natural da empresa
Eco Casa de São Bento do Sul – SC de modo a se obter um comparativo entre os
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dois tijolos.
Os tijolos foram subordinados ao teste de compressão simples segundo as
técnicas apresentadas na norma NBR 10836 (ABNT, 1984). A prensa utilizada neste
ensaio foi a máquina universal de ensaios, eletromecânica e microprocessada,
modelo DL30000 da marca EMIC, cuja capacidade máxima é de 300kN (30
toneladas), apesar da faixa de trabalho ter sido de aproximadamente 50kN.

Figura 39 - Prensa utilizada no ensaio de compressão simples

Fonte: B2B Máquinas (2016)

O ensaio foi realizado no Laboratório de Engenharia Civil da Universidade do
Oeste de Santa Catarina – UNOESC Campus Joaçaba – SC. Foram utilizados os 8
tijolos produzidos tanto com solo de Caçador – SC quanto o produzido em São Bento
do Sul – SC.
Antes de iniciar a etapa de compressão, os tijolos foram nivelados por meio da
retirada dos seus encaixes, logo após, foram dispostos entre duas borrachas para não
haver contato direto com as chapas de aço, cujas quais tinham proporções de
45x22x8cm que tinham como objetivo pressionar os tijolos assim que a prensa
executasse trabalho proporcionando melhor dissipação da carga aplicada.
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Figura 40 - Retirada dos encaixes dos tijolos

Figura 41 - Posicionamento do tijolo para posterior realização do ensaio

Os resultados obtidos no teste de compressão simples foram calculados
individualmente, dividindo-se a carga de ruptura pela área útil da seção transversal,
no caso do tijolo modular com dois furos, descontando suas aberturas. A resistência
de compressão média foi estabelecida pela média aritmética de todos os tijolos
testados.
Esses resultados são significativos, visto que, de acordo com Franco (1998), a
resistência do tijolo é o encarregado pela resistência da alvenaria que aumenta junto
ao acréscimo de resistência da argamassa, crescendo notavelmente com a
resistência dos tijolos.
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Ainda conforme a norma NBR 10836 (ABNT, 1989), o número médio da
resistência à compressão dos tijolos avaliados deve ser, pelo menos, igual a 2,0Mpa
(20 Kgf/cm²), de forma que nenhum valor individual seja menor que 1,7 MPa (17
kgf/cm²).

Tabela 13 - Resistencia à compressão para controle de qualidade dos tijolos
Característica
Nº da amostra
Exigência NBR 8491
Variação dimensional

-

Resistência à
compressão

4

± 3 mm
Valor médio

≥ 2,0 MPa

Valor
individual

≥ 1,7 MPa

Fonte: Mieli (2009)

Ensaio de absorção de água praticado em tijolos de solo-cimento

Os ensaios de absorção de água executados nos tijolos foram desenvolvidos no
Laboratório de Edificações e Estudos de Solos da Universidade Alto Vale do Rio do
Peixe – UNIARP – Campus Caçador, segundo os procedimentos descritos na norma
NBR 10836 (ABNT, 1989).
Para este ensaio, foram utilizados os tijolos produzidos tanto com solo de
Caçador – SC quanto o produzido em São Bento do Sul – SC.
Desse modo, os tijolos foram dispostos em estufa por aproximadamente 24
horas a uma temperatura por volta de 105ºC, até a constância de massa, alcançandose assim, a massa final do tijolo seco em estufa, em gramas.
Posteriormente os tijolos foram imersos em um recipiente com água durante o
período de 24 horas. Logo após esse período, os tijolos foram removidos da água,
enxugados superficialmente e mais uma vez pesados, obtendo-se o valor da massa
saturada dos tijolos em gramas.
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Figura 42 - Tijolos imersos em água pelo período de 24 horas

Os resultados individuais de absorção de água, indicados em porcentagem,
foram aferidos através da equação mostrada a seguir, enquanto a absorção média foi
estabelecida pela média aritmética das 04 repetições.

A=

M1 − M2
x 100%
M1

M1 = Massa do tijolo seco em estufa (g)
M2 = Massa do tijolo saturado (g)
A = Absorção de água (%)

A dissemelhança percentual entre a massa saturada e a massa seca dos tijolos
corresponde ao valor total de sua capacidade de absorção de água.

Figura 43 - Pesagem do tijolo seco em estufa
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Figura 44 - Pesagem do tijolo imerso em água durante 24 horas

Ainda de acordo com a norma NBR 10836 (ABNT, 1984), os resultados médios
de absorção de água dos tijolos não devem superar 20%, nem sequer apresentar
valores individuais maiores que 22%.

Tabela 14 - Limites de absorção de água
Característica
Nº da amostra
Exigência NBR 8491
Variação dimensional

-

Absorção de água

4

± 3 mm
Valor médio

≤ 20%

Valor
individual

≤ 22%

Fonte: Mieli (2009)

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

Caracterização do solo

2.3.1.1 Limites de liquidez e plasticidade

Foram praticadas as análises de caracterização dos solos da cidade de
Caçador – SC e São Bento do Sul – SC, respetivamente, sendo considerados os
limites de aspecto que influenciam notavelmente o resultado final dos tijolos de solocimento.
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O solo da cidade de São Bento do Sul/SC não obteve resultados consideráveis
em relação ao limite de liquidez por apresentar uma porcentagem elevada de areia
em sua composição não foi possível realizar o ensaio de limite de liquidez e nem limite
de plasticidade, pois o solo estudado não se moldava ao aparelho de Casagrande
como exigido em norma.

Figura 45 - Representação do solo argiloso e arenoso ao serem moldados

Como pode-se ver na imagem acima, o solo argiloso (esquerda) permite sua
moldagem tanto a mão quanto ao aparelho de Casagrande, gerando assim, resultados
eficazes nos ensaios aplicados a ele. Já o solo arenoso (direita) não tem resistência
à abrasão suficiente para moldar-se no formato elipsoidal, portanto, não obtendo
resultados nos ensaios realizados.

Figura 46 - Solo argiloso e arenoso ao serem misturados com água
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O solo de Caçador/SC originou um percentual de WL (Limite de Liquidez) igual
a 21% e WP (Limite de Plasticidade) de 11%, em relação ao solo de Caçador/SC
podendo ser avaliados nas tabelas a seguir:

Tabela 15 - Limite de liquidez solo Caçador/SC
Nº da cápsula
01
02
03
04

05

Nº de golpes

10

22

31

38

50

Tara Cápsula (g)

33,53

39,77

37,62

39,67

39,19

Cápsula + SH (g)

135,75

140,44

127,61

133,14

148,41

Cápsula + SS (g)

119,66

123,13

111,06

118,51

130,44

Água (g)

16,09

17,31

16,55

14,63

17,97

Solo (g)

83,13

83,36

73,44

78,84

91,25

Umidade (%)

19,35

20,76

22,53

18,55

19,70

LL Médio (%) = 21
LL Desvio Padrão = 1,54

Tabela 16 - Limite de plasticidade solo Caçador/SC
Nº da cápsula
01
02
03
04

05

Tara (g)

22,22

18,01

25,24

20,30

24,42

Cápsula + SH (g)

25,37

22,73

29,26

25,22

28,14

Cápsula + SS (g)

25,06

22,31

28,80

24,80

27,70

Água (g)

0,31

0,42

0,46

0,42

0,34

Solo (g)

2,84

4,30

3,56

4,50

3,28

Umidade (%)

10,91

9,76

12,92

9,30

10,36

LP Médio (%) = 11
LL Desvio Padrão = 1,41

Legenda:
SH: Solo úmido
SS: Solo seco

O resultado do limite de liquidez de 21% mostra-se satisfatório de acordo com
as premissas inclusas na NBR 10832 (ABNT, 1989) que sugere que o solo
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recomendado para a produção de tijolos de solo-cimento deva ter limite de liquidez
menor ou igual a 45% comprovando que tal tijolo possua boa coesão entre suas
partículas proporcionando uma moldagem homogênea e eficaz.

2.3.1.2 Índice de plasticidade

O índice de plasticidade (IP) é o intervalo de espaço que a umidade do solo se
mantém plástica, e é conquistada por meio da subtração das resultantes do limite de
liquidez e do limite de plasticidade.

2.3.1.3 Resultados dos ensaios de caracterização física do solo

A tabela a seguir apresenta os resultados de todos os ensaios de
caracterização física dos solos estudados, sendo eles, limite de liquidez, limite de
plasticidade e índice de plasticidade.

Tabela 17 - Características físico-mecânicas dos solos estudados
Solo de Caçador – SC

Índices Físicos

Classificação

Limite de Liquidez (LL) - Média

21

Limite de Plasticidade (LP) - Média

11

Índice de Plasticidade (IP)

10

Classe dos Solos

Argiloso

Solo de São Bento do Sul – SC
Índices Físicos

Classificação

Limite de Liquidez (LL) - Média

Não Ident.

Limite de Plasticidade (LP) - Média

Não Ident.

Índice de Plasticidade (IP)

Não Ident.

Classe dos Solos

Arenoso

Conforme os resultados mostrados na tabela acima, os solos estudados foram
identificados como argiloso e arenoso respectivamente pelo sistema de classificação
de Classe dos Solos, apresentando anteriormente na Tabela 2 – Classe dos Solos,
encontrada na página 24 deste presente trabalho.
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O solo de Caçador apresentou características argilosas, dado que, conforme a
literatura em estudo, é um solo considerável para a produção do tijolo modular de
solo-cimento, contudo, para uma produção em massa deste tipo de tijolo, o solo
reivindicará uma quantidade maior de aditivos químicos para o procedimento de
estabilização como o cimento Portland, por exemplo, ou uma estabilização física do
solo feita por minerais como a areia. Já o solo de São Bento do Sul, por apresentar
uma quantidade maior de areia em sua composição, classificado assim como arenoso,
tem uma característica melhor para a produção dos tijolos de solo-cimento, visto que,
a areia proporciona melhor moldagem do tijolo em questão. Contudo, os tijolos
produzidos com solo argiloso possuem uma resistência superior aos fabricados com
solos arenosos.
Em referência ao índice de consistência, o solo de Caçador apresentara um
teor de umidade através do limite de liquidez que é onde o solo deixa de indicar
plasticidade, de 21%, quanto ao limite de plasticidade, onde o solo inicia o processo
de consistência plástica, apresentou-se um resultado de 11. Já o solo da cidade de
São Bento do Sul, como citado anteriormente, não apresentou resultados
significativos que pudessem ser usados neste trabalho.
O índice de plasticidade obtido no estudo em questão nos apresenta resultados
de acordo com a Classificação de Jenkins (Caputo, 1988). O solo de Caçador – SC
retrata-se como um solo medianamente plástico, já o solo de São Bento do Sul – SC
declara-se como desconhecido, ambos classificados segundo a tabela abaixo:

Tabela 18 - Classificação de consistência do solo de acordo com o IP
IP
Classificação
1–7

Fracamente plástica

7 – 15

Medianamente plástica

> 15

Altamente plástica
Fonte: Caputo (1988)

De acordo com a literatura estudada, quanto maior índice de plasticidade de
um solo, maior é a dificuldade para estabiliza-lo, visto que o material estará mais
suscetível a variações dimensionais, derivados do inchamento do solo quando úmido
e da sua retração quando seco.
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Caracterização físico-mecânica dos tijolos de solo-cimento

2.3.2.1 Absorção de água

Para facilitar os resultados, os tijolos desse teste foram numerados de 01 a 04.
A absorção de água foi ponderada e examinada quanto a definição do desempenho
dos BTCs (Blocos de Terra Compactada). As conclusões do determinado ensaio com
os tijolos de 28 dias são descritas nas tabelas abaixo:

Nº

Tabela 19 - Absorção de água dos tijolos de Caçador – SC
Tijolo Seco
Água por 24h (g)
Absorção de água (%)

1

2925,0

3203,0

9,50

2

2895,0

3215,0

11,05

3

2788,0

3146,0

12,84

4

2897,0

3201,0

10,49

Média: 10,97%
Desvio Padrão: 1,40
Tabela 20 - Absorção de água dos tijolos de São Bento do Sul – SC
Nº
Tijolo Seco
Água por 24h (g)
Absorção de água (%)
1

2643,0

3183,0

20,43

2

2610,0

3190,0

22,22

3

2622,0

3159,0

20,48

4

2617,0

3191,5

21,95

Média: 21,27%
Desvio Padrão: 0,95

Os resultados individuais de cada tijolo apresentado nas tabelas acima, são
dispostos em cálculos tanto para a absorção individual quanto para a média aritmética
das 04 repetições executadas no ensaio. A fórmula para calcular a absorção de água
de cada tijolo é demonstrada abaixo:
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Gráfico 1 - Valores individuais de absorção de água (28 dias)
% Absorção de Água - Tijolos Caçador - 28 dias
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Concomitante as análises efetuadas nos tijolos e observadas nos gráficos
acima, o menor valor individual para a produção com o solo da cidade de Caçador/SC
foi herdado do tijolo de número 01 com 9,5% de absorção de água, já o maior valor,
que foi de 12,84%, provém do tijolo número 03. Num outro instante, os ensaios
efetuados com o solo de São Bento do Sul/SC nos traz resultados como um valor
mínimo individual procedente do tijolo 01 de 20,43% e o valor máximo de absorção de
água que o tijolo obteve foi de 22,22% do tijolo 02. A média aritmética especificada
pela média dos resultados dos quatro tijolos ensaiados, gerou valores de 10,97% e
21,27% para os tijolos produzidos com o solo de Caçador/SC e São Bento do Sul/SC
respectivamente nesta ordem.
Desta forma, verificou-se que os tijolos produzidos com o solo de Caçador/SC,
por ser predominantemente argiloso, obteve um índice de absorção de água menor
que o tijolo de São bento do Sul, o solo arenoso desta região, absorve
aproximadamente o dobro de água que o argiloso.
Com os resultados alcançados nos ensaios de absorção de água pode-se
compreender que o traço empregado nos tijolos de solo-cimento confeccionados com
o solo de Caçador/SC é apropriado para o seu uso em todo tipo de edificações. Os
tijolos estudados com o solo de São Bento do Sul/SC também obtiveram resultados
próximos ao valor estabelecido pela norma NBR 10834, que estabelece valores
médios menor ou igual a 20% e valores individuais menor ou igual a 22%.
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2.3.2.2 Resistência à compressão

Os valores e compressão simples aplicados no ensaio foram conquistados por
meio do rompimento dos corpos de prova confeccionados com resultados em
Newtons. Para alcançar os valores de unidade exata e medir sua resistência seguiuse a norma NBR 10836. A tensão de ruptura por meio de compressão simples, foi
identificada dividindo a carga de ruptura pela área da seção transversal do tijolo
descontando os furos no meio do corpo-de-prova gerando assim, um resultado em kN
(quilonewton) e, multiplicando esse valor por 10 obteve-se a tensão gerada em MPa
(megapascal), onde 1 MPa equivale a 0,1 kN.

Tabela 21 - Resultados ensaio de compressão simples aplicados ao tijolo produzido
com solo de Caçador – SC
Nº dos
Tijolos

1
2
3
4

Dados da Amostra
Largura
Comprimento
(cm)
(cm)

12,5
12,5
12,5
12,5

25,0
25,0
25,0
25,0

Área de
Carregamento
(cm²)

252,12
252,12
252,12
252,12
Média: 2,37
Desvio Padrão: 0,07

Resultados dos Ensaios
Carga de
Resistência
Ruptura
(Mpa)
(kN)
28 dias

58,47
60,26
59,02
62,35

2,31
2,39
2,34
2,47

Tabela 22 - Resultados ensaio de compressão simples aplicados ao tijolo produzido
com solo de São Bento do Sul – SC
Nº dos
Tijolos

1
2
3
4

Dados da Amostra
Largura
Comprimento
(cm)
(cm)

12,5
12,5
12,5
12,5

25,0
25,0
25,0
25,0

Área de
Carregamento
(cm²)

252,12
252,12
252,12
252,12
Média: 2,37
Desvio Padrão: 0,06

Resultados dos Ensaios
Carga de
Resistência
Ruptura
(Mpa)
(kN)
28 dias

55,21
52,89
54,15
51,64

2,18
2,09
2,14
2,04
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Em relação aos resultados apresentados acima, conclui-se que, todos os tijolos
analisados estão dentro da norma NBR 10836 (ABNT, 1984) denominada bloco
vazado de solo-cimento sem função estrutural: determinação da resistência à
compressão e da absorção de água, que demanda que o valor médio da resistência
à compressão dos tijolos deve ser, no mínimo, igual a 2,0 MPa (20 kgf/cm²), de forma
que nenhum dos valores individuais estejam abaixo de 1,7 MPa (17 kgf/cm²).
Os tijolos produzidos com o solo de São Bento do Sul apresentaram valores
medianos, porém, todos ficaram dentro da norma. O tijolo número 04 foi o que mostrou
uma menor resistência à compressão com 2,04 MPa, por outro lado, o tijolo 01 atingiu
a maior resistência com 2,18 MPa, já os tijolos 02 e 03 romperam com carga de 2,09
MPa e 2,14 MPa, respectivamente. A média de resistência desses quatro tijolos ficou
em 2,11 MPa.

Figura 47 - Tijolo com solo de São Bento do Sul no momento da ruptura

As produções dos tijolos com solo de Caçador atingiram resultados superiores
ao de São Bento do Sul, segundo a metodologia estudada, tendo como principal
agente causador destes resultados o solo com que foi produzido, neste caso o
argiloso, dando maior resistência aos tijolos em questão. O menor resultado obtido foi
com o tijolo número 01 que atingiu 2,31 MPa, os tijolos 02 e 03 fragmentaram-se com
cargas de 2,39 MPa e 2,34 MPa nesta mesma ordem, já o tijolo que obteve maior
resistência a compressão foi o número 04 que suportou 2,47 MPa. A média de
resistência a cargas de ruptura desses tijolos foi de 2,37 MPa.
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Figura 48 - Tijolo com solo de Caçador no momento da ruptura

Gráfico 2 – Valores individuais de resistência à compressão dos tijolos produzidos
com solo de Caçador e de São Bento do Sul
Ensaio de Compressão Simples - Ruptura (28 dias)
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A resistência à compressão dos tijolos aumenta consideravelmente com o
passar do tempo, após os 28 dias de cura eles atingem um nível satisfatório de
resistência, especialmente devido ao tempo de cura do cimento, à pressão de
compactação praticada pela prensa hidráulica, a umidade da mistura de solo e
cimento no instante da compactação e também do traço utilizado, neste caso 7:1.
Todos estes fatores garantem que os tijolos tenham uma maior ligação entre suas
partículas e cada vez menos espaços intermoleculares, proporcionando assim, um
nível de resistência cada vez maior no produto final.
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Análise de viabilidade

A tabela a seguir, apresenta um comparativo entre as quatro principais
alvenarias usadas na construção civil hoje em dia: o bloco de concreto, o tijolo
cerâmico maciço, o tijolo cerâmico de 8 furos e o tijolo de solo-cimento.

Tabela 23 - Alvenarias mais utilizadas na construção civil
Alvenaria Bloco de Concreto
Dimensões Nominais (cm)
20x20x
40
Nº Peças
(m²)
Peso Unit.
Aprox. (kg)

12,5

Cerâmico Maciço

Cerâmico 8

Solo-

furos

Cimento

Parede

Parede

Parede

Parede

Parede

1 Tijolo

½ Tijolo

Tijolo

28

18

16*

11*

15x20x40

10x20x40

1 Tijolo

½ Tijolo

12,5

12,5

145

79

58

14,5

11

9

1,8

1,8

2,9

2,9

2,6

181,25

137,5

112,5

261

142,2

110

80

150,8

15

13,5

10,5

90

45

45

25

-

-

-

-

-

-

15

15

-

-

-

-

30

30

30

30

-

15

15

15

15

15

15

15

-

211,25

166

138

396

232,2

215

165

150,8

Peso
Alvenaria
(kg/m²)
Argamassa
de Assent.
(kg/m²)
Chapisco
(kg/m²)
Massa Grosa
(kg/m²)
Massa Fina
(kg/m²)
Total (kg/m²)

Fonte: Mieli (2009)

(*) = Número de peças de tijolo cerâmico maciço para completar o m²

Analisando os materiais em associação a produtividade e custo, percebe-se
que em relação a quantidade de tijolos usados em uma parede, a alvenaria de solocimento utiliza 58 tijolos, ficando atrás, somente, da alvenaria de tijolo cerâmico
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maciço, que usa um maior número de peças por metro quadrado. Em contrapartida,
verificando a quantidade de acabamento (argamassa, chapisco, massa grossa e
massa fina) usada, entende-se porque o custo final da obra feita com tijolo solocimento fica mais vantajosa. Esse talvez seja o fato mais significativo desta análise,
uma vez que, os outros tipos de alvenaria dependem de materiais de acabamento, o
tijolo de solo-cimento pode ser usado como fabricado, não havendo necessidade
desta etapa de construção. Desse modo, o custo final da obra tem uma maior redução,
podendo alcançar até 30% de economia do que quando realizada com a alvenaria de
tijolo cerâmico, por exemplo.
A diferença no custo final deve-se não apenas a eliminação de materiais de
acabamento, como também a moderação da mão-de-obra, dado que o tempo de
conclusão da obra é mais rápido que as demais. Além do mais, é de extrema
importância ressaltar que, devido ao sistema modular de construção, a redução do
desperdício de materiais como entulho, ferro, madeira e argamassa pode proporcionar
uma economia de 10% a 15% do valor da obra.
Desse modo, tem-se um produto ecologicamente correto, com qualidade e
baixo custo e que não depende de mão-de-obra especializada.
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3. CONCLUSÃO

Com base no estudo realizado sobre o tijolo solo-cimento, pode-se considerar
que o uso deste tipo de material é indispensável nos dias de hoje. Com a constante
busca por produtos sustentáveis, o tijolo feito de solo-cimento mostra-se
economicamente e ecologicamente viável. Além das características econômicas
como baixo custo e fácil implementação e mão de obra, o tijolo solo-cimento possui
aspectos importantes em relação ao seu modo construtivo, podendo reduzir o custo
da obra em até 50% e o tempo de construção em aproximadamente 30%.
Com tantas qualidades, a única dúvida que se instaura é a procura do solo
correto e adequado para a produção do solo-cimento. Por isso, faz-se necessário
inúmeros estudos laboratoriais para analisar as propriedades e características do solo
a ser usado para um levantamento de viabilidade deste solo coletado.
De acordo com a narrativa inicial deste trabalho, tendo como objetivo produzir
e analisar o desempenho do tijolo modular de solo-cimento com o solo de Caçador/SC
e sua ligação com a sustentabilidade na construção civil comparando com o tijolo de
São Bento do Sul/SC, conclui-se que, mesmo o solo predominantemente argiloso
utilizado não sendo o mais indicado para a produção deste tipo de material, por conter
uma quantidade baixa de areia em sua composição, ele permite que sua resistência
final seja superior aos demais solos recomendados, tornando-se viável para a
fabricação desses tijolos.
No presente trabalho, também foi possível comprovar que o uso dos tijolos de
solo-cimento produzidos com o solo de Caçador/SC é praticável em virtude dos
resultados estarem acima do imposto pela norma, tendo como resultados, 2,37 MPa
de resistência à compressão e 10,97% de absorção de água. O emprego de solo do
próprio local da obra atesta um custo mais acessível ao cliente e uma agilidade na
execução da obra por se tratar de uma técnica simples e de fácil acesso.
Por fim, conclui-se que, a produção de tijolos modulares de solo-cimento com
o solo predominantemente argiloso da cidade de Caçador/SC está em conformidade
com as normas e requisitos apresentados neste trabalho, uma vez que possui
características superiores ao tijolo produzido com o solo arenoso da cidade de São
Bento do Sul/SC e por se tratar de um material de construção ecologicamente correto,
demanda um menor consumo energético na extração de matéria-prima e na sua
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produção, além de dispensar o processo de queima, reduzindo a emissão de gases
poluentes na atmosfera.
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