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RESUMO 

O solo, como material de construção, vem sendo utilizado há milênios, pelos povos 

mais antigos de que se tem conhecimento. Hoje em dia, é muito comum encontrar 

construções históricas que resistiram ao tempo, comprovando a resistência desse 

material. A dosagem da mistura solo-cimento com a adição da serragem dos Pinus 

Elliottii e Pinus Taeda para a confecção de tijolos apresentada nesse trabalho de 

conclusão de curso, destaca que a utilização desta composição apresenta algumas 

vantagens, como por exemplo, a quantidade de resíduos gerados na nossa região, as 

propriedades térmicas, um bom controle de umidade do ambiente, geração mínima 

de poluição não havendo necessidade do uso de combustíveis em sua utilização, uma 

vez que não são necessários transporte e cozimento do material e também não 

necessita de processo industrial para sua obtenção. Quanto à introdução de resíduos 

de madeira, pode haver alguns pontos positivos que somados às vantagens 

apresentadas para os tijolos de solo-cimento, tendem a melhorar ainda mais as 

propriedades dos tijolos. A desvantagem principal da utilização do solo-cimento é a 

existência de uma grande variedade de solos, que implica na execução periódica de 

ensaios de caracterização. Com isto, este trabalho de conclusão de curso tem como 

objetivo geral realizar um estudo de dosagem do solo-cimento com a utilização da 

serragem de Pinus, proveniente de uma indústria madeireira da cidade de Caçador- 

SC. No desenvolvimento do TCC I, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e definido 

fatores que seriam desencadeados na metodologia do TCC II. Já no TCC II, foi 

desenvolvido a caracterização do solo, bem como os ensaios de compressão nos 

corpos-de-prova cilíndricos, que foram submetidos a ensaios laboratoriais para 

análise dos resultados obtidos.  

 

 

Palavras-chave: Tijolos. Solo-cimento. Serragem. Pinus taeda. Pinus eliotti. 
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ABSTRACT 

 

Soil, as a building material, has been used for millennia by the oldest people known. 

Nowadays, it is very common to find historic buildings that have stood the test of time, 

proving the resistance of this material. The dosage of the soil-cement mixture with the 

addition of sawdust from Pinus Elliottii and Pinus Taeda for the brick making process 

presented in this work, highlights that the use of this composition has some 

advantages, such as the amount of waste generated in our region, the thermal 

properties, a good control of humidity of the environment, minimum generation of 

pollution and there is no need of the use of fuels in its use, since it is not necessary 

transportation and cooking of the material and also does not need industrial process 

to obtaining it. With regard to the introduction of wood waste, there may be some good 

points which added to the advantages presented for soil-cement bricks tend to further 

improve the properties of the bricks. The main disadvantage of the use of soil-cement 

is the existence of a wide variety of soils, which implies the periodic execution of 

characterization tests. With this, this work of conclusion of course has as general 

objective to realize a study of soil-cement dosage with the use of the sawing of Pinus, 

coming from a lumber industry of the city of Caçador-SC. In the development of CBT 

I, a bibliographic research was carried out and defined factors that would be triggered 

in the methodology of CBT II. In TCC II, the soil characterization was developed, as 

well as the compression tests on the cylindrical specimens, which were submitted to 

laboratory tests to analyze the results obtained. 

 

 

Keywords: Bricks. Soil-cement. Cutting. Pinus taeda. Pinus elliotti. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Quando se fala em construção civil, é de fácil observação os variados 

problemas relacionados à questão ambiental, que se inicia na fase de extração e se 

estende até a fase de produção dos materiais, na própria execução do imóvel, ou até 

mesmo na pós-construção. Pode-se citar o tijolo cerâmico como um claro exemplo de 

problema ambiental, pois retira da natureza uma grande quantidade de matéria-prima 

para sua produção e a argila não é um material renovável. Além disso, há um grande 

consumo de energia, onde a temperatura da queima pode chegar ou ultrapassar 

1.000°C ao longo de sua produção (VISINTAINER; CARDOSO; VAGHETTI, 2012).  

 A terra crua, termo designado por algumas pessoas para denominar o solo, é 

utilizada pelo homem há milênios, e visa resolver o problema de habitação da 

humanidade, a mesma está presente em qualquer parte do mundo. Muitas 

construções históricas que utilizaram esse material resistem ao tempo, mostrando a 

influência desse material mesmo com o passar dos anos e, com isso, comprovando 

sua durabilidade. As técnicas de construção com terra foram trazidas para o Brasil 

durante a época de colonização, pelos Portugueses, onde foram introduzidas técnicas 

como taipa de pilão, taipa de mão e adobe. Porém, existem vestígios arqueológicos 

no mundo todo que comprovam a existência de várias cidades, palácios, templos, 

igrejas, mesquitas, armazéns, castelos dentre outras edificações construídas com 

este material dentre as quais se destaca Jericó, na Palestina, cidade bíblica erguida 

há 10.000 anos, sendo talvez a mais antiga (CARVALHO; LOPES; MATOS, 2010).   

 Segundo Milanez (1958), os índios brasileiros não tinham o conhecimento 

dessas técnicas de construção, mas os nativos africanos, que aqui chegaram como 

escravos, já dominavam a construção com pau-a-pique ou taipa de mão, utilizando-a 

em seus países de origem. Tais métodos foram bastante difundidos, com presença 

em quase todos os estados do país. Contudo, com a introdução dos processos 

industriais e o surgimento de novos materiais, no século XIX, foram gradualmente 

esquecidas e substituídas.  

 Conforme a Associação Brasileira De Cimento Portland – ABCP (1985), o uso 

do solo-cimento em habitações no Brasil teve seu início marcado no ano de 1948, com 

a construção das casas do Vale Florido, na Fazenda Inglesa em Petrópolis, Rio de 

Janeiro. Porém, desde 1930 experiências com solo-cimento são feitas no país.  Já no 

final da década de 50, a mistura de solo e cimento estava totalmente aprovada no 
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Brasil, e passou a ser uma nova alternativa para o barateamento das construções. O 

Instituto del Cemento Portland Argentino – ICPA foi o responsável pela obra da 

primeira casa construída com solo-cimento no país, pois a Argentina divulgava a 

maneira correta de empregar esse novo método de construção (TAVEIRA, 1987).  

 Com o aumento crescente do custo dos materiais de construção juntamente 

com a redução da disponibilidade de materiais naturais e as novas exigências e 

limitações impostas nas construções, é de suma importância que os engenheiros e 

pesquisadores busquem materiais alternativos, que possam desenvolver bom 

desempenho com custo relativamente baixo (SPECHT, 2000). 

 Segundo a Ecologic Construções (2017), esse material construtivo é uma 

solução sustentável, econômica e social, uma vez que a própria comunidade pode 

confeccionar os tijolos de solo-cimento com materiais regionais, gerando rendas para 

essas famílias, gerando também menos impacto ao meio ambiente durante a fase de 

projeto e execução da obra e mesmo durante a utilização das construções, pois 

reduzem o consumo de energia elétrica e água, diminuindo a degradação ao meio 

ambiente.  

 Conforme a NBR 12254 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS – ABNT, 1990), solo-cimento nada mais é que o produto endurecido, que 

é resultado da cura de uma mistura íntima compactada de solo, cimento e água em 

proporções estabelecidas através de dosagem.  

 Segundo Campos (2017), existem várias aplicações desse material na 

construção civil, tais como em pavimentações, contenção de encostas, paisagismo, 

contenção de córregos, pequenas barragens, cabeceiras de pontes, pontilhões, bocas 

de galerias, muros de arrimo, alvenarias, dentre outras possíveis aplicações com o 

solo-cimento ensacado.   

 Conforme Ferreira Filho (2017), em edificações, o solo-cimento pode ser 

aplicado por meio de duas maneiras, como as paredes monolíticas, que são 

compactadas no próprio local, com a ajuda de formas e guias, e os tijolos, que por sua 

vez são fabricados em prensas, sem a utilização de fornos para a realização da 

queima dos mesmos.  

 Já era do conhecimento dos povos antigos a inclusão de elementos de reforço 

nos solos para melhoria de suas propriedades. O reforço de solos com fibras vem 

sendo utilizado pelo homem desde a antiguidade, a pirâmide de Ziggurat e a torre de 

Agar Quf, na Mesopotâmia (1400 a.C.), foram construídas empregando-se camadas 
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intercaladas de solo e mantas de raízes. Indícios do emprego dessa técnica também 

são encontrados em partes da Grande Muralha da China e em estradas construídas 

pelos Incas, no Peru, através do emprego de lã de lhama como reforço, as quais 

existem até os dias atuais. É também de conhecimento, aplicações de mantas de 

folhas e galhos sobre camadas de solos moles antes da construção de aterros no 

interior do Brasil e em outros países (SANTIAGO, 2011). 

 Mas o grande avanço do reforço de materiais com fibras se deu juntamente 

com o desenvolvimento da Indústria Mecânica, Naval, Aeronáutica e Bélica desde a II 

Guerra Mundial, porém foram inicialmente desenvolvidos, produzidos e utilizados na 

construção civil (AGOPYAN, 1993). 

 Apesar de os solos serem complexos e possuírem uma vasta variedade de 

tipos, podem ser um material bastante utilizado em obras da Engenharia. Durante a 

execução do projeto, pode haver a não adequação do solo, fazendo com que isso se 

torne inviável economicamente. Quando isso ocorre, podem ser efetuadas correções 

no solo que o façam se adequar ao projeto (SILVA, 2005). Logo, foi possível a 

utilização da serragem de Pinus Elliotii e do Pinus Taeda para a dosagem de solo-

cimento? 

Justificou-se a realização deste trabalho devido à quantidade de resíduo gerado 

por uma empresa madeireira, localizada na cidade de Caçador –SC. Visando diminuir 

o impacto ambiental causado pela mesma, utilizando a serragem do Pinus elliottii e 

Pinus taeda como fonte de adição em tijolos de solo-cimento. 

O objetivo geral deste trabalho foi realizar um estudo de dosagem do solo-

cimento com a utilização da serragem dos Pinus elliottii e Pinus taeda proveniente de 

uma indústria madeireira da cidade de Caçador- SC. Logo, os objetivos específicos 

foram: 

 

a) Caracterização do solo – Granulometria, Limite de Liquidez, Limite de 

plasticidade, Umidade Natural, Umidade Higroscópica. 

b) Ensaios de compressão nos corpos-de-prova cilíndricos. 

 

A metodologia empregada na realização deste trabalho de conclusão de curso 

foi a experimental, sendo que os ensaios foram realizados no Laboratório de Solos e 

Materiais da UNIARP.  
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E foram através das análises dos ensaios realizados em laboratório que os gráficos 

e tabelas foram gerados, comprovando a eficácia desse material, podendo ser 

observados no item 2.3 deste trabalho. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 Neste item, foi abordado o referencial teórico do presente trabalho, bem como 

considerações importantes sobre os tijolos de solo-cimento e a respectiva adição de 

fibras para a melhoria do mesmo. Além da descrição dos materiais e métodos que 

foram utilizados no TCC II.  

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Descreve os tijolos de solo-cimento de forma sucinta, além de abordar a 

caracterização dos solos utilizados na fabricação dos tijolos, bem como suas 

resistências e as vantagens e desvantagens da utilização do solo-cimento. 

2.1.1 Solo 

 

 Solos, de maneira geral, são materiais resultantes da desintegração e 

desagregação da rocha, podendo ser ocasionados pela ação química ou mecânica, 

sendo esta última a mais comum, que é provocada pela ação atmosférica, e também 

por agentes atuantes como, por exemplo, a água, a temperatura, a vegetação e o 

vento, que por sua vez, podem ocasionar a formação de solos compostos por 

pedregulhos, areias, siltes e argila em condições especiais. Já a desintegração 

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, o processo da desintegração química tem como resultado a argila 

(CAPUTO, 2015). 

 O solo pode ser caracterizado como uma estrutura porosa, onde as partículas 

apresentam-se livres para se moverem, fazendo com que este deslocamento mude o 

comportamento dos solos, devido à alterações das porcentagens de fases 

constituintes como sólidos, ar e água, conforme a figura 01 (MIELI, 2009). 
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Figura 01 - Estrutura do solo 

 
Fonte: Mieli (2009) 

 

 Os solos que existem no planeta, podem possuir ou não matéria orgânica, 

porém, depende muito de sua formação. Já para a aplicação solo-cimento, é preciso 

levar em consideração os solos que não possuem em sua composição materiais 

orgânicos (SILVA, 2005). Conforme o Centro Brasileiro de Construções e 

Equipamentos Escolares – CEBRACE (1981):  

 

O solo pode ser definido como um material não consolidado da camada 
superficial da terra, facilmente desagregável, contendo minerais diversos sob 
as formas de areia (pequenas partículas bem resistentes, duras); de silte 
(partículas mais finas que a areia, geralmente sedimentadas sob a forma de 
camadas pulverizadas); e de argilas (silicatos hidratados de alumínio, e que 
constitui o barro).  

2.1.1.1 A escolha do solo 

 

 Conforme cita Silva (2005), mesmo com toda a abundância dos solos 

Brasileiros, nem todos podem ser utilizados para a confecção de tijolos de solo-

cimento. Por conta desse fator, é de suma importância fazer a avaliação quanto à 

granulometria do solo a ser utilizado. Os solos que contem em sua composição argila 

ou silte, não são recomendados, pois mesmo que sejam componentes importantes 

quanto a sua propriedade aglomerante, podem apresentar fissuras, trincas e 

rachaduras depois da secagem do material, provocando assim, a redução da 

resistência do material.  

 A composição do solo é realizada por várias frações granulométricas, que dão 

as características de cada tipo de solo. A fração fina, mais conhecida como fração 

argilosa do solo, é a responsável por determinar a trabalhabilidade antes da 

prensagem do material e também a resistência mecânica do tijolo, logo após a 
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conformação. Há uma necessidade em conhecer o argilo-mineral que constitui esse 

solo ou que tem certa predominância na fração argilosa, pois isso poderá influenciar 

nas propriedades e características do argilo-mineral, que posteriormente influenciarão 

nas propriedades finais dos tijolos (SUPERTOR, 198-).  

 Alguns cuidados devem ser tomados na escolha dos solos, principalmente 

evitar aqueles que contenham argilo-minerais do tipo montmorilonitas pois, são 

altamente expansivos não sendo convenientes para fabricação de tijolos, 

necessitando de muito cimento para a estabilização. O teor de cada componente 

granulométrico também é importante. É conveniente que o solo apresente plasticidade 

e que seu limite de liquidez não seja excessivo, de preferência menor que 40 a 45%. 

Para os tijolos prensados, pode-se dizer que é desejável que o solo tenha de 10% a 

20% de argila, com 10% a 20% de silte e 50% a 70% de areia (BARBOSA, 2002).   

 O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento – CEPED (1999) desenvolveu alguns 

estudos na Bahia, que mostraram que os solos mais indicados para a confecção de 

tijolos de solo-cimento são aqueles que apresentam as porcentagens de 

especificações básicas no teor de areia, que se encontra entre 45 e 90%, no teor de 

silte com argila, ficando entre 10 e 55%, no teor de argila, é menor que 20% e no limite 

de liquidez é menor que 45%.  

 Já na fração arenosa, o teor de distribuição granulométrica é melhor, 

proporcionando uma alta dosagem na prensa da mistura, sendo responsável pela 

redução do teor de cimento e pelas propriedades mecânicas dos tijolos. Como existem 

várias frações granulométricas do solo, independente do tipo que será utilizado, o solo 

não deve conter matéria orgânica, pois estas interferem na reação de pega do 

cimento, impedindo-o de curar (SUPERTOR, 198-).  

 Conforme o Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico à Educação – 

CEDATE (2000) -, a principal característica da areia é a sua boa resistência, e por ser 

um material sem atividade ou movimento próprio, contribui para uma maior 

estabilidade e resistências finais dos materiais. Porém, os solos que contêm grande 

predominância de areia, precisam de mais tempo de espera para adquirirem 

resistência suficiente e poder suportar a compactação de outra camada de solo-

cimento. O composto de areia e silte tem a função de melhorar a resistência inicial.  

 “A escolha do solo pode ser realizada no próprio canteiro de obra por ensaios 

simples, práticos, baseados na consistência e plasticidade de amostras” (CEDATE, 

2000, p.91).  
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 As propriedades de um solo podem ser alteradas através de diferentes 

processos, entre os quais podemos citar a compactação mecânica, a estabilização 

por processos físico-químicos e o reforço de solos com a inclusão de elementos 

resistentes, como geotêxtis, fibras, grelhas, tiras (CASAGRANDE, 2005). 

2.1.1.2 Caracterização do solo 

 

 Para um maior conhecimento dos solos, é de suma importância fazer um 

estudo aprofundado sobre sua caracterização, ou seja, ensaios sobre o solo desejado. 

Esses ensaios são padronizados por normas brasileiras e estrangeiras, sendo 

realizados em laboratório. Porém, podem-se realizar ensaios no próprio canteiro de 

obras, designando a consistência e a plasticidade dessas amostras (SILVA, 2005).  

 Pode haver limitações na classificação dos diferentes tipos de solos, porém, os 

dois principais sistemas de classificação 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).  

No Sistema Unificado, os solos possuem três classificações (CAPUTO, 2015):  

a) Solos grossos: a maioria dos grãos devem possuir diâmetro superior a 

0,074mm;  

b) Solos finos: devem apresentar diâmetro inferior a 0,074mm;  

c) Turfas: solos sobremaneira orgânicos, usualmente fibrilares. 

Já no sistema de Classificação do HRB (Highway Research Board), os solos 

são classificados em grupos e subgrupos, em função da sua granulometria e 

plasticidade (SANTOS, 2018): 

a) Solos granulares (% passante #200 < 35%) → A-1, A-2 e A-3; 

b) Solos finos (% passante #200 > 35%) → A-4, A-5, A-6 e A-7; 

c) Solos altamente orgânicos → podem ser classificados como A-8. 

A figura 02 a seguir, detalha como funciona o sistema de Classificação HRB. 
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Figura 2 - Sistema de classificação HBR 

 

Fonte: Santos, 2018 

2.1.2.3 Técnicas para a melhoria dos solos  

  

 Segundo Specht (2000), o termo melhoria ou reforço dos solos nada mais é 

que a utilização de processos físicos e/ou químicos, buscando a melhora das 

propriedades mecânicas dos solos. É através de algum procedimento, que se procura 

o aumento da resistência do solo tratado e com isso, a diminuição de sua 

compressibilidade e de sua permeabilidade. Em via de regra geral, o termo melhoria 

de solos, está associado ao tratamento por meio de processos físicos e/ou químicos, 

ou seja, adição de cimento ou cal, enquanto que o termo “reforço” associa-se à 

utilização de inclusões em aterros ou taludes. O processo de reforço de solo consiste 

em se incluir no maciço, elementos que possuam resistência à tração elevada, como 
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por exemplo, fitas metálicas, mantas, geotêxteis, geogrelhas, malhas de aço, fibras, 

dentre outros materiais que podem ser adicionados para reforçar o solo.  

 A técnica de reforço através da inclusão de fibras tem sido desenvolvida para 

melhorar o desempenho de materiais suscetíveis a problemas causados pelo 

surgimento de fissuras, como, por exemplo, a perda da capacidade de suporte do solo, 

não somente na área geotécnica como em outras áreas da engenharia e tem se 

mostrado eficiente, melhorando várias propriedades de engenharia do solo, gerando 

um compósito bastante atraente para uso em obras geotécnicas (SANTIAGO, 2011). 

 Para que sejam concebidos novos materiais é importante que se conheça as 

propriedades mecânicas, físicas e químicas dos materiais constituintes, bem como 

suas possíveis combinações (DONATO, 2007). 

 Conforme Mitchell e Katti (1981 apud MONTARDO; CONSOLI; PRIETTO, 

2001), dentre os principais métodos para a melhoria dos solos, pode-se citar: 

a) Compactação; 

b) Injeções de materiais que estabilizem o solo; 

c) Consolidação por pré-carregamento ou drenos verticais; 

d) Estabilização do solo por processos físico-químicos; 

e) Reforço do solo com a inclusão de elementos resistentes, tais como as fibras.  

2.1.2 Solo-cimento 

 

 Conforme Bauer (2014, p. 706), “o solo-cimento é uma mistura íntima e bem 

proporcionada de solo com aglomerante hidráulico artificial denominado cimento 

Portland, de tal modo que haja uma estabilização daquele por este, melhorando as 

propriedades da mistura”.  

 O produto que resulta da mistura solo-cimento é um material com boa 

resistência à compressão, bom índice de impermeabilidade, baixo índice de retração 

volumétrica e boa durabilidade. O principal componente utilizado na obtenção do solo-

cimento é o solo. O cimento entra em uma quantidade que varia de 5% a 10% do peso 

do solo, o suficiente para equilibrá-lo e conferir as propriedades de resistência 

desejadas para o composto. Praticamente qualquer tipo de solo pode ser utilizado, 

entretanto os solos mais apropriados são os que possuem teor de areia entre 45% e 

50%. Somente os solos que contêm matéria orgânica em sua composição (solo de 
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cor preta) não podem ser utilizados. O solo a ser utilizado na mistura pode ser extraído 

do próprio local da obra (ABCP, 2017).  

 Por existirem grandes variedades de solo, vários fatores podem interferir na 

caracterização do produto final, tais como a dosagem de cimento utilizada, a natureza 

do solo utilizado e também o teor de umidade e prensagem. A coesão do solo-cimento 

é determinada pela constituição do cimento, sua finura, a quantidade de água e a 

temperatura ambiente. As impurezas que podem aparecer na água de mistura podem 

ser agressivas ao cimento, como, por exemplo, sulfatos e matéria orgânica (BAUER, 

2014). 

2.1.2.1. Vantagens e desvantagens da utilização do solo-cimento  

 

 Segundo estudos realizados por Mieli (2009), com a adição de cimento ao solo, 

pode-se obter um material com as seguintes vantagens:  

 

a) A absorção e a perda de umidade do material não causam variações 

volumétricas consideráveis;  

b) O material não se deteriora quando submerso em água;  

c) Há aumento da resistência à compressão;  

d) É mais durável, pois possui uma menor permeabilidade. 

 

 O teor de cimento na mistura pode comprometer a qualidade do solo-cimento, 

bem como o tipo de solo utilizado, o método de mistura e a compactação. Porém, o 

solo é o que possui maior influência e, se este for inadequado, pouco se poderá fazer 

para obter um produto satisfatório. No caso do teor de cimento, o aumento deste 

resulta no aumento da resistência à compressão e, consequentemente, da 

durabilidade, independente do tipo de solo. Porém, se o teor de cimento for muito 

elevado e as condições de cura forem inadequadas, é provável que ocorram fissuras 

no material, causadas pela retração por secagem (MIELI, 2009). 

 Segundo Bauer (2014), como vantagens de um modo geral, podemos citar: 

 

a) A boa durabilidade e boa resistência ao desgaste, o que permite seu uso sem 

revestimento, considerando-se sua aparência; 
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b) Pequena variação de volume, pela variação da umidade, e boa resistência às 

intempéries; 

c) É um material incombustível e confere bom isolamento térmico; 

d) Há economia de combustível em sua utilização, uma vez que não são 

necessários transporte e cozimento do material; 

e) Há aproveitamento da matéria-prima da região; 

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

  

 A desvantagem principal está na grande variedade de solos existentes, 

dificultando a seleção do mesmo, para a execução da caracterização do solo utilizado 

(SILVA, 2005). 

 Bauer (2014), cita como desvantagem: 

 

a) 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 solo-

cimento se torna antieconômico; 

b) Quando a argila apresenta torrões, é necessário mão-de-obra adicional para 

desfazê-los; 

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

  

 Segundo Bauer (2014), em uma comparação quanto ao uso de tijolos de solo-

cimento com o de paredes monolíticas, fabricadas com o mesmo material, temos 

como vantagem e desvantagem: 

 

a) Os processos de fabricação de tijolos de solo-cimento são facilmente 

executados, podendo-se usar um sistema mutirão; 

b) Não há necessidade de transporte de tijolos, uma vez que, não necessitando 

cozimento, podem ser feitos na obra; 

c) Para a fabricação de tijolos, a aplicação de recursos financeiros inicial é 

pequena e despensa mão-de-obra especializada, o que não acontece nas 

construções com paredes monolíticas, onde as fôrmas são difíceis de construir. 

Há, entretanto, prensas bastante sofisticadas que fabricam tijolos e blocos, 

porém são de ato custo; 
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d) O uso de tijolos permite o controle, pelo responsável pela obra, padronização 

de formas e dimensões, fabricação e armazenamento, quando as condições 

atmosféricas não permitem o andamento da construção e velocidade de 

produção proporcional à demanda da obra; 

e) A construção de paredes monolíticas dispensa mão-de-obra para fabricação 

dos tijolos, área de armazenamento e tempo de endurecimento antes da 

aplicação, mas exige montagem e desmontagem (o que dificulta o serviço e é 

menos seguro para os operários). 

2.1.2.2. Resistência da mistura solo-cimento  

 

 A resistência da mistura solo-cimento à compressão compreende uma enorme 

variação, que depende muito do tipo de solo e do teor de cimento usado. O cimento 

melhora e aumenta a durabilidade e a resistência do material. Quando as proporções 

de areia aumentam na composição do solo, a resistência do solo-cimento também 

aumenta. Outros fatores que ainda concorrem para tal são os limites plásticos, a 

distribuição granulométrica e os minerais argilíferos. A homogeneização da mistura é 

também fator fundamental. O cimento deve ser adicionado ao solo seco e bem 

misturado até que se consiga colaboração uniforme (CEDATE, 2000).  

 Conforme cita Silva (2005), os solos que em sua composição apresentam uma 

maior proporção de areia, na maioria das vezes, levarão a maior resistência do solo-

cimento. Pode-se considerar a influência de outros fatores como os limites de 

consistência, a distribuição granulométrica e os tipos de argilo-minerais. 

2.1.2.3. Método de dosagem 

 

 Silva (2005), indica a possível sequência para proporcionar uma melhor 

homogeneização dos materiais utilizados na mistura solo, cimento, água e por fim 

adiciona-se a fibra, que na aplicação do TCC II foi utilizada a serragem do Pinus. Vale 

ressaltar que, podem ser feitas correções para uma melhor homogeneização.  

 Um dos requisitos básicos para a confecção de peças utilizando a mistura solo-

cimento é o controle da compactação, que pode ser realizada através de soquetes em 
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laboratório ou prensagem do solo. Deve-se ainda tomar cuidado com os cantos dos 

tijolos, pois a compactação pode não ser muito eficiente (CEPED, 1985).  

 A ABCP (1985) faz o uso de dois tipos de dosagem do solo-cimento, sendo a 

norma geral de 1935, que é aplicável a qualquer tipo de material, levando em conta, 

principalmente, a parte fina do solo, e também a norma simplificada de dosagem de 

1952, aplicável apenas a solos granulares, com 50% de material retido na peneira 

0,075mm e no máximo 20% de argila, considerando principalmente a ação cimentante 

das partículas maiores. A norma geral de dosagem tem a função de medir o grau de 

estabilização do solo, por meio do ensaio de durabilidade, pois é com as diferentes 

quantidades de cimento que se determina a perda de massa do material dosado. Este 

ensaio é efetuado através de molhagem e secagem dos corpos de prova. O ensaio 

de durabilidade consiste em eliminar, por escovamento, os anéis que não resistem 

aos esforços de expansões (resultando em esforços de tração na cadeia hexagonal) 

e retrações (correspondentes a esforços de compressão). Já a norma simplificada de 

dosagem faz uma comparação entre a durabilidade e a resistência à compressão aos 

sete dias. O seu uso é indicado apenas para solos arenosos, ou seja, solos que 

contenham, no máximo, 50% de partículas com diâmetro equivalente inferior a 

0,05mm de silte + argila e, no máximo, 20% de partículas com diâmetro equivalente 

inferior a 0,005mm de argila.  

 Após a moldagem, os corpos-de-prova de solo-cimento devem ser colocados 

em câmara úmida à temperatura de 22ºC a 23ºC e umidade relativa do ar não inferior 

a 95 %. Para fins exclusivos de dosagem de solo-cimento, o período de cura deve ser, 

obrigatoriamente de sete dias. Porém, outras idades de cura podem ser consideradas 

para controle de obra, pesquisas, ensaios especiais e outros (NBR 12024, ABNT, 

1992). 

2.1.3 As Fibras e os Resíduos de Madeira 

 

 O reforço dos materiais de construção com a utilização de fibras vegetais é 

conhecido há milênios, mas ainda assim, existe falta de informações referentes à 

disponibilidade de fibras vegetais para o mercado da construção (SAVASTANO 

JÚNIOR, 2000).  

 Pesquisas envolvendo o estudo do reforço de materiais de construção, 

destacando o gesso, concretos e argamassas de cimento Portland e solos coesivos e 



29 
 

granulares têm envolvido diversos tipos de fibras, as quais diferem umas das outras 

desde seu processo de fabricação: composição química e física, características 

mecânicas e de resistência a meios agressivos, etc. (SPECHT, 2000).  

 Mesmo sendo uma espécie vulnerável a alguns predadores naturais, o 

Pinus elliottii, possui múltiplas aplicabilidades. A permeabilidade auxilia nos métodos 

preservativos e sua trabalhabilidade permite o uso dessa madeira em aplicações 

diversas. Madeira de reflorestamento, o Pinus foi introduzido com sucesso no Brasil 

nos anos 70, proveniente da América do Norte. No Brasil, as árvores ocorrem em 

diversos estados, principalmente nas regiões Sul e Sudeste (GLOBALWOODS, 2017). 

Na figura 03 a seguir, temos uma imagem do Pinus Elliottii. 

 

Figura 03 – Pinus Elliottii 

 
Fonte: Sementes Caiçara, 2018  

 
 

 O Pinus Taeda é uma das árvores mais plantadas em reflorestamentos no Sul 

do Brasil. Em áreas de altitude e frio, supera espécies de eucalipto por ser resistente 

às baixas temperaturas e é preferido ao Pinus Elliottii por se desenvolver mais 

rapidamente. Suas principais finalidades são os produtos derivados da madeira, que 

são muito utilizados para a serraria e principalmente para a indústria de celulose e 

papel. Por ser uma árvore resinosa pode-se extrair sua resina, porém, sua resina não 

possui qualidade e alta quantidade, como a produzida pelo Pinus elliottii 

(PINUSLETTER, 2018). Na figura 04 a seguir, temos uma imagem do Pinus Taeda. 
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Figura 04 – Pinus Taeda 

 
Fonte: Sementes Caiçara, 2018 

 

 Conforme Silva (2005), espécies como o Pinus, empregado na produção de 

resina, em mobiliários e caixotaria leve, sendo ainda utilizado também na fabricação 

de lápis, têm sido muito utilizado. O processo de mecanização da madeira, 

consequentemente, gera em grandes escalas, quantidades de resíduos que muitas 

vezes, não possuem uma destinação adequada. Em geral, esses resíduos são 

queimados provocando poluição do ar e desperdício de energia. 

 Compósitos biomassa vegetal-cimento (CBVC) possuem grande potencial de 

aplicação devido às suas características interessantes, tais como a disponibilidade de 

matéria-prima renovável, que possibilita o aproveitamento da enorme gama de 

resíduos, uma boa resistência a agentes deterioradores, a facilidade de moldagem, 

de transporte, de corte, de ligações, de resistência a impactos, um bom isolamento 

termo acústico e alta resistência à ação da umidade (BERALDO; CARVALHO, 2004). 

 O conhecimento do mecanismo de interação solo-fibra é de grande importância 

no entendimento da resposta da mistura no que tange ao seu comportamento 

mecânico. Este mecanismo depende de vários fatores relacionados com a matriz - 

solo, solo-cimento ou solo-cal -, como, por exemplo, granulometria, índice de vazios e 

grau de cimentação, e com as fibras, por exemplo, o comprimento, espessura, 

rugosidade, módulo de elasticidade, capacidade de alongamento, etc. A melhora ou a 

alteração das propriedades mecânicas dos solos reforçados com fibras dependem das 

características das fibras (resistência à tração, módulo de elasticidade, comprimento, 

teor e rugosidade), do solo (grau de cimentação, tamanho, forma e granulometria das 
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partículas, índice de vazios), da tensão de confinamento e do modo de carregamento 

(SPECHT, 2000).  

2.1.3.1 Característica das fibras vegetais 

  

 A constituição das fibras vegetais dá-se por células individuais que, são 

compostas de microfibrilas dispostas em camadas de diferentes espessuras e ângulos 

de orientação. As microfibrilas são ricas em celulose e estão aglomeradas por 

hemicelulose (SAVASTANO JÚNIOR, 2000).  

 

“As diversas células que compõem a fibra (ou macrofibra, expressão esta 
utilizada para identificar claramente o feixe de filamentos), encontram-se 
aglomeradas pela lamela intercelular, composta de hemicelulose, pectina e 
principalmente lignina (70%, em média)” (SAVASTANO JÚNIOR, 2000, p. 
17).  

 

 Segundo Silva (2005), a região central da fibra também pode vir a apresentar 

um vazio denominado lacuna, que vem a ser responsável pela sua elevada 

capacidade de absorver água.  

 A caracterização das fibras é feita a partir de propriedade físicas e mecânicas 

das mesmas, tais como dimensões, volume de vazios e absorção d’água, resistência 

à tração e módulo de elasticidade. Um fator determinante em relação à transferência 

de esforços para a matriz é o comprimento e diâmetro das fibras, onde as mesmas 

estão inseridas, contribui também para a ancoragem das fibras, devido a seu aspecto 

fibrilado e a sua superfície irregular. Os vazios influenciam consideravelmente na alta 

absorção já nos primeiros instantes de imersão atuando negativamente na relação 

água/aglomerante da matriz, acrescentando volume, e posteriormente na retração. 

Por outro lado, o elevado volume de vazios contribui para a redução no peso, para 

uma maior absorção acústica e para uma menor condutibilidade térmica dos 

componentes obtidos (SAVASTANO JUNIOR; AGOPYAN, 1998 apud SILVA, 2005).   

  A função principal das fibras é a de ser reforço mecânico da matriz na qual 

estão inseridas. Normalmente, o seu volume em relação ao volume da matriz é bem 

menor, mesmo para fibras com resistência mecânica inferior ao da matriz. Na 

construção civil, as matrizes mais empregadas são as frágeis (rompem-se sem 
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deformação plástica) tais como as pastas, argamassas e concretos de aglomerantes 

minerais (AGOPYAN, 1993).  

 Outro aspecto de grande importância é o retardamento da pega do cimento, 

pela presença de substâncias de caráter ácido, liberadas pela fibra vegetal em solução 

aquosa (AGGARWAL; SINGH, 1990). Tais substâncias não fazem parte da estrutura 

da fibra, são genericamente chamadas de extrativos e incluem resinas, polifenóis, 

óleos e graxas. Podem possuir também um efeito de retardamento, que se dá pela 

presença de açúcares na estrutura vegetal, que são rapidamente liberados em 

solução aquosa (SAVASTANO JUNIOR, 2000). 

 A inclusão de fibras no composto pode influenciar nas propriedades mecânicas 

do compósito dependendo das propriedades mecânicas da fibra e da matriz. Fibras 

relativamente rígidas exercem um efeito de grande intensidade na resistência de 

ruptura. As fibras relativamente flexíveis exercem efeito mais pronunciado no modo 

de ruptura e no comportamento último. A cimentação, representada pela porcentagem 

de cimento, aumenta a resistência de ruptura, a rigidez inicial, a resistência última, a 

capacidade de absorção de energia de deformação e confere características de 

fragilidade ao compósito (SILVA, 2005). 

 Conforme Specht (2000), os materiais compósitos, que possuem em sua 

formação uma combinação de cerâmicas e polímeros, apresentam características 

mecânicas mais apropriadas do ponto de vista da engenharia civil quando 

comparados aos materiais que lhe deram origem. As fibras atuam controlando a 

abertura e espaçamento entre fissuras, distribuindo de forma mais uniforme as 

tensões dentro da matriz.   

 As fibras mantêm juntas as interfaces das fissuras, beneficiando as 

propriedades mecânicas no estado pós-fissuração, ou seja, aumentando a ductilidade. 

As fibras que transpassam as fissuras, contribuem para o aumento da resistência, da 

deformação de ruptura e da tenacidade dos compósitos. Fibras orgânicas de baixo 

módulo estão sujeitas à fluidez, portanto, se elas forem utilizadas para suportar 

tensões altas permanentemente em um compósito fissurado, consideráveis 

alongações e deflexões podem ocorrer ao longo do tempo (HANNANT, 1994 apud 

SPECHT, 2000).  

 As fibras não impedem a formação de fissuras no compósito, porém são 

capazes de aumentar a resistência à tração pelo controle da disseminação das 

fissuras. Um elevado teor de fibras confere maior resistência pós-fissuração e menor 



33 
 

dimensão das fissuras. O módulo de elasticidade com alto valor causa um efeito 

similar ao teor de fibra, porém, na prática, quanto maior o módulo de elasticidade, 

maior a probabilidade de haver o arrancamento das fibras. As características de 

resistência, deformação e padrões de ruptura de uma grande variedade de 

compósitos cimentados reforçados com fibras dependem essencialmente da 

aderência fibra/matriz. Uma alta aderência entre a fibra e a matriz reduz o tamanho 

das fissuras e amplia sua distribuição pelo compósito. Com o aumento da resistência 

das fibras, consequentemente também aumenta a ductilidade do compósito, desde 

que não ocorra o rompimento das ligações de aderência. A resistência necessária 

para uma fibra, depende na prática, das características pós-fissuração necessárias, 

bem como do teor de fibra e das propriedades de aderência fibra-matriz. Quanto maior 

for o comprimento das fibras, menor será a possibilidade delas serem arrancadas. 

Para uma dada tensão de cisalhamento superficial aplicada à fibra, esta será melhor 

utilizada se o seu comprimento for suficientemente capaz de permitir que a tensão de 

cisalhamento desenvolva uma tensão de tração igual à sua resistência à tração 

(TAYLOR, 1994 apud SPECHT, 2000).  

 As fibras estariam paralelas entre si e perpendiculares à fissura. Torna-se 

evidente a importância não apenas do comprimento da fibra, mas também do 

diâmetro. A relação l/d ou índice aspecto, como é conhecido, é proporcional ao 

quociente entre a resistência à tração da fibra e a resistência da aderência fibra/matriz, 

onde “l” é comprimento e “d” é o diâmetro da fibra, conforme figura 05. A equação para 

a determinação da disposição das fibras/fissuras é a que segue (TAYLOR, 1994 apud 

SPECHT, 2000):  
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Onde: 

l/d = relação entre o comprimento e o diâmetro da fibra 

fs = resistência de aderência fibra/matriz 

ft = resistência à tração da fibra 
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d = diâmetro da fibra 

 

Figura 05 - Disposição fibra/fissuras 

 

Fonte: Taylor,1994 apud Specht, 2000 

 

 A adição de fibras ao solo melhorado com cimento resultará em um material 

compósito mais resistente e mais dúctil minimizando os problemas descritos 

anteriormente, pois as fibras aumentam a resistência e a ductilidade do material 

(SPECHT, 2000).   

 De modo geral, afirma-se que as fibras aumentam a resistência à compressão 

e a resistência à tração do solo cimentado, porém, os maiores benefícios estão 

relacionados ao melhor desempenho do compósito pós-fissuração da matriz 

cimentada, como a diminuição da fragilidade e maior capacidade de absorção de 

energia de deformação, propriedades estas que podem ser traduzidas em maior 

resistência ao impacto e ao enfraquecimento das fibras (MONTADO; CONSOLI; 

PRIETTO, 2001).  

2.1.3.2 Vantagens e desvantagens da utilização de fibras  

 

 As vantagens ocasionadas pela utilização das fibras em matrizes frágeis 

favorecem a produção de componentes esbeltos com bom desempenho mecânico, 

ou seja, elevada absorção de energia, por exemplo, quando solicitado a esforços 

dinâmicos, bom isolamento térmico-acústico, além da indispensável viabilidade 

econômica (SAVASTANO; AGOPYAN, 1998 apud SILVA, 2005). 
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 Propriedades mecânicas tais como a resistência à tração, à flexão e ao impacto 

são melhoradas com a adição de fibras em matrizes frágeis. Após a fissuração, seu 

comportamento também é alterado, pois ao invés de ocorrer ruptura inesperada do 

material após o início da fissuração da matriz, ocorre uma deformação plástica 

considerável, mais adequada à construção civil (AGOPYAN, 1993).  

 As fibras não impedem a formação das fissuras, mas têm o poder de controlar 

a disseminação das mesmas ao longo da massa cimentada, enriquecendo as 

propriedades mecânicas no estado pós-fissuração (MONTARDO; CONSOLI; 

PRIETTO, 2001). 

 Este compósito proporciona materiais alternativos com bom desempenho e 

custo relativamente baixo. O solo tratado com cimento sofre um aumento de rigidez 

em relação ao solo natural (SILVA, 2005). 

 Conforme Specht (2000), quando se diz respeito ao tipo de fibra que se 

pretende utilizar, as fibras poliméricas, por possuírem uma maior capacidade de 

alongação tem mostrado resultados melhores do que quando é utilizada fibras de aço, 

pois as mesmas contém um módulo muito elevado. Algumas características 

relevantes devem ser consideradas na escolha da fibra para reforço de materiais: a 

fibra deve ser quimicamente neutra e não deteriorável, não sofrer ataque de fungos, 

bactérias ou álcalis e não ser prejudicial à saúde, além de apresentar adequadamente 

características físicas e mecânicas. 

 A principal desvantagem citada por Beraldo e Carvalho (2000) está na 

incompatibilidade química entre a biomassa vegetal e o cimento. A constituição 

química da biomassa devido à presença de açúcares, resinas, fenóis e amido, pode 

afetar de forma adversa a hidratação do cimento. Outras desvantagens observadas 

no compósito CBVC (compósitos biomassa vegetal – cimento) são a instabilidade 

dimensional, uma vez que se observou uma variação dimensional entre as condições 

seco em estufa e saturado da ordem de 5 mm/m, enquanto em concretos leves esta 

variação é da ordem de 0,45 mm/m, bem como o tempo de início de pega muito longo, 

o que diminui a produtividade no canteiro de obras e uma durabilidade reduzida da 

biomassa vegetal na matriz: as partículas vegetais, ao longo do tempo e sob a 

influência do meio alcalino, se desintegram, gerando espaços vazios e, 

consequentemente, diminuindo a resistência mecânica do material com a presença 

de eflorescências. 



36 
 

 Segundo destaca Silva (2005), estas desvantagens não tornam determinados 

resíduos inviáveis. Há possibilidade de minimizar ou até mesmo evitar os efeitos da 

incompatibilidade física através de tratamentos físico-químicos aplicados sobre as 

partículas vegetais.  

2.1.3.3 A mistura solo-cimento-fibras  

 

 Para a obtenção de uma melhor mistura, o teor de água deve ser baixo, pois a 

mistura deve estar quase seca. A pouca umidade garante uma compactação mais 

eficiente e uma melhor resistência final do material. O cimento é um componente 

estabilizador que melhora essas qualidades. A umidade depende do solo a ser 

utilizado, sendo, portanto, necessário realizar o ensaio de compactação para 

determinar a umidade ótima correspondente à massa específica máxima do material. 

A homogeneização da mistura deve ser feita em solo seco tomando-se extremos 

cuidados em sua estocagem, tais como a cobertura do material com proteção 

impermeável, a conservação de estoque seco de solo, a utilização de solos arenosos 

para facilitar a secagem do material (CEBRACE, 1981).   

 Segundo Gomes (1980 apud SILVA, 2005), do grau de homogeneização 

dependerá a resistência mecânica do tijolo. A quantidade de água na mistura deverá 

ser suficiente para o desenvolvimento da plasticidade ou liga do solo, para que na 

conformação dos tijolos não ocorram trincas, quebra de cantos e aderência excessiva 

nas paredes da matriz de conformação, portanto, devem reagir com o cimento. 

 Primeiramente, é adicionado o solo seco, por segundo a quantidade necessária 

de cimento, água e fibras nas devidas proporções. Até produzirem uma amostra 

homogênea os componentes devem ser misturados (MONTARDO; CONSOLI; 

PRIETTO, 2001; VIEIRA et al., 2002).  

 Esta sequência é apropriada, pois permite que o cimento seja misturado com o 

solo seco garantindo melhor homogeneização da matriz. A adição das fibras deve ser 

feita somente após a água ter sido acrescentada. Esta é uma técnica adequada para 

evitar a segregação das fibras que ocorre se a matriz estiver seca. A mistura deve ser 

feita de forma que sua homogeneização seja percebida visualmente (VIEIRA et al., 

2002).   

 As propriedades citadas anteriormente nos levam a perceber a necessidade de 

execução de uma dosagem prévia visando evitar alguns inconvenientes a fim de 
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aperfeiçoar a mistura. Esta dosagem, portanto é baseada no ensaio de compactação 

onde se determina a umidade ótima e a massa específica seca (SILVA, 2005).  

2.1.3.4 Tratamento e proteção das fibras 

 

 Por ser um material de origem orgânica, a combinação entre fibras vegetais e 

cimento pode não ser aconselhável devido à possível degradação das fibras e 

consequentemente do compósito. É então necessário fazer algum tipo de tratamento 

ou proteção das fibras com impermeabilizantes. Processos de carbonatação artificial 

mostram-se portanto aconselháveis para a proteção das fibras (SILVA, 2005).  

 Um dos possíveis tratamentos das fibras consiste na lavagem da fitomassa por 

meio da imersão das partículas vegetais em soluções que contêm água. Esta lavagem 

permite eliminar parcialmente as substâncias que prejudicam a pega do cimento. A 

eficiência do tratamento depende, da duração e temperatura, assim como do pH da 

solução. No entanto, deve-se evitar tratamentos severos, pois podem acarretar 

alterações consideráveis na fitomassa, podendo até mesmo causar um aumento da 

incompatibilidade química com o cimento (BERALDO; CARVALHO, 2000).  

 Ainda como método para melhorar a compatibilização entre o cimento e a 

madeira, Fonseca et al. (2002) dá a entender que podem ser feitos tratamentos 

químicos através da impregnação da madeira por material quimicamente idêntico ou 

similar aos extrativos, com a finalidade de dificultar o acesso da água de amassamento 

ao interior da madeira. Também pode-se impregnar a madeira com epóxi, bem como 

utilizar tratamentos físicos efetuados através da compressão do resíduo para maior 

estabilidade dimensional, maior compacidade e maior massa específica. A lavagem 

com água ou outros solventes, é um tipo de tratamento físico. Pode-se ainda ser feita 

a aceleração da pega através da aditivação da mistura de cimento com aditivos 

modificadores de pega, minimizando os efeitos extrativos da madeira. Há ainda a 

mineralização, que se dá através da imersão da madeira em uma solução salina para 

a liberação de extrativos e absorção de íons da solução que posteriormente irão 

cristalizar no interior da fibra. Este método apesar de produzir excelentes resultados, 

diminui a maleabilidade das fibras tornando-as mais frágeis.   

 Além dos aditivos para a matriz, tais como retardadores, aceleradores e 

plastificantes, são utilizados, agentes dispersantes das fibras, que são substâncias 
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tensoativas que permitem uma mistura mais fácil das fibras na matriz (AGOPYAN, 

1993).  

 Testes com aditivos químicos e aditivos minerais têm sido realizados, bem 

como aceleradores de pega como Cloreto de cálcio, Sulfato de alumínio e Silicato de 

sódio (SILVA, 2005).  

 Beraldo e Pimentel (1999 apud SILVA, 2005), citam que compósitos de 

partículas de Pinus caribaea sugerem a utilização de impermeabilizantes, como por 

exemplo, o Neutrol, que vem a criar sobre as partículas de madeira uma camada 

impermeável que impede a água de solubilizar os extrativos da mesma, os quais são 

nocivos à hidratação do cimento. Em presença de aceleradores, o cimento tende a 

hidratar-se mais rapidamente, não havendo tempo para que ocorra a migração dos 

extrativos da madeira para a sua superfície, que afeta negativamente a hidratação do 

cimento.   

2.1.4 Tijolos de Solo-Cimento 

 

 Surge como solução para o problema habitacional de países em 

desenvolvimento, a utilização de matérias-primas alternativas como o solo-cimento. 

Conforme mostra a figura 06. Mas, a utilização de solo compactado como elemento 

de construção, não é uma ideia recente. Desde os primórdios, construções em barro 

socado e adobe já eram utilizadas, comprovando sua qualidade em termos de 

resistência mecânica, resistência às intempéries e à erosão, e em isolamento térmico-

acústico (SILVA, 2005). 
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Figura 06 – Tijolos de solo-cimento 

 
Fonte: Fórum da construção, 2017 

 

 Utilizando matéria-prima comum e abundante e misturando-a com cimento em 

proporções que variam de 5 a 10% em relação ao volume ou massa do solo, pode-se 

fabricar tijolos de elevada resistência mecânica com até 100 kgf/cm², baixa 

capacidade de absorção de água em torno de 15%, elevada resistência às intempéries 

e à erosão e alto poder de isolamento térmico-acústico (GOMES, 1980 apud SILVA, 

2005).  

 Construções mais atuais mostram que a técnica de solo melhorado com 

cimento, ou seja, solo-cimento tem ganhado cada vez mais espaço no mercado, 

sendo usada não somente em construções populares, como também em habitações 

de diferentes classes sociais para empregos diversos, conforme mostrado nas figuras 

07 e 08 (SILVA, 2005). 
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Figura 07 - Residência em andamento, com a utilização de tijolos de solo-cimento 

 
 

Fonte: Silva, 2005 
 

Figura 08 - Construção com tijolos de solo-cimento 

 

Fonte: Silva, 2005 

2.1.4.1. Propriedades dos tijolos de solo-cimento  

 

 O tijolo é um produto estrutural obtido a partir das mais variadas matérias-

primas, geralmente de origem inorgânica, e possíveis de serem submetidas a um 

processo de endurecimento (SUPERTOR, 198-).  

 Estes processos de endurecimento podem ser divididos em processos físico-

térmico que é o endurecimento provocado por abaixamento de temperatura de um 

líquido ou massa fundida, podem também ser por processo físico-químico ou também 

denominado de térmico-químico que vem a ser o endurecimento provocado por 
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reações químicas que se realizam a elevadas temperaturas, e por processos químicos 

que é o endurecimento provocado por reações químicas geralmente irreversíveis, tais 

como polimerização, desidratação, hidratação. Os processos físicos ou térmicos não 

apresentam interesse industrial para produção de elementos estruturais para 

construção civil. Os produtos cerâmicos são provenientes de processos térmicos-

químicos. O processo químico de endurecimento é bastante antigo, porém não 

tradicional no Brasil (SILVA, 2005). 

 As matérias-primas utilizadas para a fabricação de elementos estruturais pelo 

processo de endurecimento químico são basicamente, o solo, que por ser um 

elemento de carga, é o responsável pela maior quantidade de volume de produto, e 

também pela resistência mecânica logo após sua confecção. Juntamente com o 

cimento, cal, gesso, resíduo de carbureto ou todo composto químico que desenvolva 

pega quando hidratado, sendo elementos responsáveis pelo endurecimento, o qual é 

submetido a um tratamento químico, e que após o início desse tratamento torna-se 

responsável pelas propriedades finais do produto acabado. E por fim a água que tem 

como finalidade conferir plasticidade e resistência mecânica suficiente ao elemento 

de carga, para que a mistura possa ser conformada e manuseada antes do 

endurecimento e ser um reagente que toma parte no processo, juntamente com o 

elemento endurecedor; elemento de ligação. A água deve ser potável, isenta de 

matéria orgânica em suspensão e sais que interfiram na reação de endurecimento 

(SUPERTOR, 198-; GOMES, 1980 apud SILVA, 2005).  

2.1.4.2. Processo de fabricação dos tijolos de solo-cimento 

 

 Conforme cita Bauer (2014), para a fabricação dos tijolos de solo-cimento, é 

necessário equipamento especial, possuindo vários tipos, desde os mais simples, que 

são constituídos de pequenas caixas de madeira, para moldagem manual com 

socamentos em camadas, até diversos tipos de prensas, para moldagem manual ou 

mecânica, cujos valores variam consideravelmente, sendo fabricada no Brasil uma 

prensa totalmente automática com o mesmo equipamento, que permite a obtenção de 

telhas, blocos, dentre outros materiais.  

 O processo de fabricação dos tijolos consiste na homogeneização, prensagem 

e endurecimento das matérias-primas anteriormente descritas, previamente 

determinadas quantitativamente (SILVA, 2005). 
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 Conforme Silva (2005), para esta utilização, os solos considerados ideais são 

os areno-siltosos, os areno-argilosos, os silto-arenosos e os silto-argilosos, sendo que 

a quantidade de areia deve ser aproximadamente maior ou igual à quantidade de finos 

(silte e argila). Solos conhecidos popularmente como saibro, piçarra, as terras 

vermelhas e amarela são de boa qualidade, podendo, na maioria das vezes, serem 

utilizados. O solo deve ser isento de matéria orgânica, devendo-se, portanto, evitar o 

uso de solos pretos ou cinza-escuros por serem prejudiciais às propriedades do 

produto final, que são os tijolos. Torrões, pedregulhos e raízes devem ser retirados do 

solo uma vez que reduzem as qualidades do tijolo. O peneiramento torna-se então 

importantíssimo para que tal condição possa ocorrer. 

 Com o fluxograma abaixo, pode-se ter um maior entendimento sobre o 

processo de fabricação dos tijolos de solo-cimento (SILVA, 2005). 

 

Figura 09 - Fluxograma de processo de fabricação de tijolos de solo-cimento 

 

Fonte: Gomes, 1980 apud Silva, 2005. 
 

 Ao se executar tijolos de solo-cimento, após a prensagem dos mesmos, deve-

se dispô-los sobre um piso plano à sombra e mantê-los úmidos por um período mínimo 

de 3 dias. Em regiões de clima muito seco ou em épocas do ano de elevadas 

temperaturas, é importante que se faça irrigação dos tijolos com água 2 ou 3 vezes 

ao dia ou quando aparecerem indícios de secagem nos mesmos. Após este período, 

a secagem dos tijolos poderá ocorrer em 3 ou 4 dias tornando-os assim totalmente 

secos e prontos para uso (GOMES, 1980 apud SILVA, 2005). 
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 O assentamento dos tijolos de solo-cimento, é igual ao do tijolo convencional, 

podendo-se utilizar uma mistura plástica do tijolo de solo-cimento como argamassa. 

(BAUER, 2014). 

2.1.4.3. Características dos tijolos de solo-cimento 

 

 Para se obter um tijolo ideal onde a resistência tenha condições mais 

favoráveis, é necessário que o mesmo seja construído respeitando-se parâmetros pré-

determinados pelo ensaio de compactação no solo e no solo-cimento. Vale a pena 

ressaltar, que a otimização do tijolo é feita baseando-se na equivalência entre a 

compactação Proctor Normal e a prensagem dos tijolos. Em função da inferior 

capacidade de absorção de água deve-se usar uma argamassa de assentamento 

mais seca que a utilizada para assentamento dos tijolos de barro queimado (SILVA, 

2005). 

 Tijolos de solo-cimento prensados com a máxima densidade aparente seca e 

umidade ótima, quando comparados com os similares de barro queimado apresentam 

maior resistência mecânica, entre 70 a 80 kgf/cm no ensaio de compressão, menor 

capacidade de absorção de água, em média 15% e maior padronização de formas e 

dimensões. O poder de isolamento térmico e acústico de uma parede de tijolos de 

solo-cimento é igual ao de uma parede de concreto de mesma espessura e tijolos 

solo-cimento são totalmente incombustíveis (GOMES, 1980 apud SILVA, 2005).  

 O uso incorreto desta tecnologia pode ocasionar em construções com 

condições inadequadas, um belo exemplo são as frestas e fissuras, onde, roedores e 

insetos se abrigam, colocando em risco a saúde de seus moradores. Porém, quando 

a tecnologia é bem aplicada, nota-se construções com qualidade e resistência 

satisfatórias.  Sugere-se que a sequência de mistura dos componentes formadores do 

tijolo seja solo, cimento, água e fibra. Assim, respeitando-se os parâmetros de 

otimização bem como a sequência executiva é possível fazer tijolos com altas 

resistências e processos construtivos de fácil execução (SILVA, 2005).   
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

 A metodologia utilizada no presente Trabalho de Conclusão de Curso, foi de 

categoria qualitativa e quantitativa, e visou realizar análises laboratoriais, 

apresentando o estudo de dosagem do solo-cimento com a utilização da serragem 

dos Pinus Elliottii e Pinus Taeda proveniente de uma indústria madeireira da cidade 

de Caçador- SC. Com isto, foi realizada a caracterização do solo, bem como os 

ensaios de compressão nos corpos-de-prova. 

2.2.1 Materiais 

 

 A seguir, serão apresentados os materiais que compõem a combinação tijolo 

solo-cimento com adição da serragem do Pinus, bem como algumas considerações a 

respeito desses materiais. 

2.2.1.1 Solo  

 

 O solo utilizado na realização dos ensaios em laboratório foi coletado no próprio 

Campus da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, situado na cidade de Caçador – 

SC, pois os tijolos de solo-cimento podem ser confeccionados com o solo presente no 

próprio local de construção. 

2.2.1.2 Cimento Portland  

 

 O cimento utilizado no presente Trabalho de Conclusão de Curso, foi o Cimento 

Portland CP II Z, que em sua composição, possui adição de material pozolânico, com 

uma variação de 6% a 14% em massa, o que confere ao cimento menor 

permeabilidade, sendo ideal para obras subterrâneas, principalmente com presença 

de água, inclusive marítimas. O cimento CP II Z, também pode conter adição de 

material carbonático (fíler) no limite máximo de 10% em massa. A norma brasileira 

que trata deste tipo de cimento é a NBR 11578 (ABNT, 1991). 

 



45 
 

2.2.1.3 Resíduo de madeira 

 

 O resíduo utilizado para a confecção de tijolos é proveniente de uma indústria 

madeireira situada na cidade de Caçador – SC. Foi utilizada a serragem de duas 

espécies de Pinus, sendo eles o Pinus taeda e o Pinus elliottii., pois são de grande 

abundância na região. 

 A empresa que nos cedeu a serragem limpa e verde para a realização dos 

ensaios em laboratório, possui uma estimativa de produção dessa serragem de 

10toneladas/dia. A figura 10 a seguir, mostra a serragem já no laboratório e seca 

previamente. 

 

Figura 10 – Serragem utilizada para a confecção dos ensaios em laboratório 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 

 O processo que a serragem passa na empresa, vai desde a chegada das toras 

nos caminhões até a moagem da serragem.  

 Quando as toras chegam dispostas nos caminhões, elas são pesadas e 

distribuídas conforme o seu diâmetro. Estas são separas em grupos, as toras que 

possuem entre 14 a 18cm de diâmetro, as que possuem 19 a 25 cm de diâmetro,  em 

25, 28 a 35 cm de diâmetro e em 35 cm de diâmetro a cima. Após esse procedimento, 

elas são colocadas na esteira onde são abertas em blocos retangulares, sendo 

novamente abertas e dando origem às tábuas. Todo o material que sobra desses 

processos são transformados em serragem, passando pelos maquinários onde ocorre 
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a moagem. As figuras a seguir, mostram a esteira por onde essa serragem passa, a 

máquina onde acontece todo o processo de moagem e também o depósito a céu 

aberto onde a serragem é depositada. 

 

Figura 11 – Esteira por onde passa a serragem 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 

Figura 12 – Máquina por onde a madeira passa para o processo da moagem 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 

 



47 
 

Figura 13 – Depósito a céu aberto onde a serragem é depositada 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Visando a impermeabilização dos resíduos, foi efetuada uma solução com 

emulsão acrílica, que teve como função, criar sobre as partículas da madeira uma 

camada impermeável que impediu a água de solubilizar os extrativos da madeira, os 

quais são nocivos à hidratação do cimento.  

 

Figura 14 – Emulsão acrílica utilizada na impermeabilização da serragem 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.2.1.4 Água  

 

 Foi utilizada a água destilada e a água do poço artesiano, fornecida pelo 

laboratório de Materiais e Solos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, 

para a realização dos ensaios em laboratório. 

2.2.2 Metodologia 

 

 A metodologia aqui proferida tem o intuito de apresentar a caracterização do 

solo, bem como seus respectivos ensaios previstos por Norma. 

2.2.2.1 Caracterização do solo 

 

 Sabendo-se da vasta quantidade de solos existentes em todo o país, e da 

necessidade de avaliação desses solos para a aplicação em tijolos de solo-cimento, 

é necessário realizar ensaios de caracterização com a utilização da NBR 6457 (ABNT, 

1986): Amostras de solo - Preparação para ensaios de compactação e ensaios de 

caracterização, onde foram observados alguns procedimentos, tais como secagem 

prévia, destorroamento e peneiramento na peneira de malha 4,8mm.  

 

Figura 15 - Solo destorroado e peneirado na peneira de malha 4,8 mm   

 
Fonte: O próprio autor 
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2.2.2.2 Determinação do teor de umidade  

 

 O teor de umidade é a relação entre a massa de água que é obtida pela 

diferença de massas entre o solo úmido e o solo seco, e a massa de sólidos (solo 

seco) existentes em um mesmo volume de solo. A norma para a execução dos ensaios 

sobre teor de umidade é a NBR 6457 (ABNT, 1986): Amostras de solo, preparação 

para ensaios de compactação e ensaios de caracterização.  

 Para a determinação dos ensaios em laboratório, foi necessário tomar uma 

quantidade de material, função da dimensão dos grãos maiores contidos na amostra, 

como indicado na tabela 01, destorroá-lo, colocá-lo, no estado fofo, em cápsulas 

metálicas adequadas e fechar com a tampa. Pesou-se o conjunto, com a resolução 

correspondente, e anotou como M1. 

 

Tabela 01 – Quantidade de material em função da dimensão dos grãos maiores 

Dimensão dos grãos 
maiores contidos na 

amostra, determinada 
visualmente (mm) 

Quantidade de 
material (em massa 

seca) a tomar (g) 

Capacidade 
Nominal da 
balança a 

ser utilizada 
(g) 

Resolução 
da balança 

a ser 
utilizada (g) 

< 2 30 200 0,01 

2 a 20 30 a 300 1500 0,1 

20 a 76 300 a 3000 5000 0,5 

Fonte: NBR 6457 (ABNT, 1986) 

 

 Após o procedimento descrito acima, removeu-se a tampa e colocou-se a 

cápsula em estufa, à temperatura de 105ºC a 110ºC, onde permaneceu até apresentar 

constância de massa. Normalmente, um intervalo de 16 a 24 horas é o suficiente para 

a secagem do material, porém, podem ser necessários ou não intervalos maiores, pois 

isso depende do tipo e quantidade de solo ou se o mesmo estiver muito úmido. A 

tampa não deve ser recolocada enquanto o material permanecer em estufa. 

 Os solos orgânicos, turfosos ou contendo gipsita devem ser secados em estufa, 

à temperatura de 60 a 65ºC, requerendo intervalos maiores de secagem. 

 Transferiu-se a cápsula da estufa para o dessecador, onde permaneceu até 

atingir a temperatura ambiente. Recolocou-se a tampa e pesou-se o conjunto, com a 

resolução correspondente, e anotou como M2. 
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 Efetua-se, no mínimo, três determinações do teor de umidade por amostra, 

onde utiliza-se a expressão:  

 

h =
M3 4M2

M2 4M5!
!X!300 (03) 

 

Onde:  

h= Teor de umidade; 

 M1= Massa do solo úmido mais a massa do recipiente, em g; 

 M2= Massa do solo seco mais a massa do recipiente, em g; 

M3= Massa do recipiente (cápsula metálica com tampa ou par de vidro de 

relógio com grampo), em g. 

 

 No caso do procedimento geral, calcular a média das determinações efetuadas. 

2.2.2.3 Análise granulométrica  

 

 A análise granulométrica consiste na determinação do tamanho dos grãos e 

suas respectivas porcentagens de ocorrência. A norma que estabelece a análise 

granulométrica dos solos é a NBR 7181 (ABNT, 1984): Solo – Análise granulométrica. 

 Para a determinação do ensaio para a análise granulométrica, foi necessário 

tomar a quantidade de amostra preparada de acordo com a NBR 6457 (ABNT, 1986): 

Amostras de solo – Preparação para ensaios de compactação e ensaios de 

caracterização. 

 Depois de efetuado esse procedimento, determinou-se, com as resoluções da 

tabela 02 a seguir, a massa da amostra seca ao ar, e anotou-se como Mt. 

 

Tabela 02 – Determinação do peso da amostra seca ao ar 
Dimensão dos grãos 
maiores contidos na 

amostra (mm) 

Capacidade nominal 
da balança a ser 

utilizada (kg) 

Resolução da balança 
a ser utilizada (g) 

> 25 10 1 

5 a 25 5 0,5 

< 5 1,5 0,1 

Fonte: NBR 7181 (ABNT, 1984) 
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 Passou-se esse material na peneira de 2 mm, tomando-se a precaução de 

desmanchar no almofariz todos os torrões eventualmente ainda existentes, de modo 

a assegurar a retenção na peneira somente dos grãos maiores que a abertura da 

malha.  

 Lavou-se a parte retida na peneira de 2 mm, a fim de eliminar o material fino 

aderente e secar em estufa, em temperatura de 105ºC a 110ºC, até constância de 

massa. O material assim obtido foi utilizado no peneiramento grosso. 

 Para a sedimentação, do material passado na peneira de 2 mm, toma-se cerca 

de 120 g, no caso de solos arenosos, ou 70 g, quando forem solos siltosos e argilosos, 

para a sedimentação e peneiramento fino. Pesa-se esse material com resolução de 

0,01 g e nota-se como Mh. Toma-se ainda cerca de 100 g para três determinações da 

umidade higroscópica (h), de acordo com a NBR 6457 (ABNT, 1986). 

 Transfere-se o material assim obtido para um béquer de 250 cm³ e junta-se, 

com o auxílio de proveta, como defloculante, 125 cm³ de solução de hexametafosfato 

de sódio com a concentração de 45,7 g do sal por 1.000 cm³ de solução. Agita-se o 

béquer até que todo material fique imerso e deixa-se em repouso, por no mínimo 12 

horas. 

 Verte-se então, a mistura no copo de dispersão, removendo-se com água 

destilada, com auxílio de bisnaga, o material aderido ao béquer. Adicionar água 

destilada até que seu nível fique 5 cm abaixo das bordas do copo e submeter à ação 

do aparelho dispersor durante 15 minutos. 

 Transfere-se a dispersão para a proveta e remove-se com água destilada, com 

auxílio da bisnaga, todo material aderido ao copo. Junta-se água destilada até atingir 

o traço correspondente a 1.000 cm³, e em seguida, coloca-se a proveta no tanque 

para banho ou em local com temperatura aproximadamente constante. Agita-se 

frequentemente com a bagueta de vidro, para manter, tanto quanto possível, as 

partículas em suspensão. Logo que a dispersão atinge a temperatura de equilíbrio, 

toma-se a proveta e, fechando-lhe a boca com uma das mãos, executa-se, com o 

auxilio da outra mão, movimentos enérgicos de rotação, durante cerca de 1 minuto, 

pelos quais a boca da proveta passe de cima para baixo e vice-versa. 

 Imediatamente, após terminada a agitação, coloca-se a proveta sobre a mesa, 

anota-se a hora exata do início da sedimentação e mergulha-se cuidadosamente o 

densímetro da dispersão. Efetuar as leituras do densímetro correspondentes aos 

tempos de sedimentação (t) de 0,5, 1 e 2 minutos. Retira-se lenta e cuidadosamente 
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o densímetro da dispersão. Se o ensaio não estiver sendo realizado em local de 

temperatura constante, coloca-se a proveta no banho onde permanecerá até a última 

leitura. Fazer as leituras subsequentes a 4, 8, 15 e 30 minutos, 1, 2, 4, 8 e 24 horas, 

a contar do início da sedimentação. 

 Cerca de 15 a 20 segundos antes de cada leitura, mergulha-se lenta e 

cuidadosamente o densímetro na dispersão. Todas as leituras devem ser feitas na 

parte superior do menisco, com interpolação de 0,0002, após o densímetro ter ficado 

em equilíbrio. Assim que uma dada leitura seja efetuada, retira-se o densímetro da 

dispersão e o coloca em uma proveta com água limpa, à mesma temperatura da 

dispersão. 

 Após cada leitura, exceto as duas primeiras, mede-se a temperatura de 

dispersão, com resolução de 0,1°C. 

 Realizada a última leitura, verte-se o material da proveta na peneira de 0,075 

mm, procede-se a remoção com água de todo o material que tenha aderido as suas 

paredes e efetua-se a lavagem do material na peneira mencionada, adicionando-se 

água potável com pressão baixa. 

 Já para o peneiramento fino, seca-se o material retido na peneira 0,075 mm em 

estufa, à temperatura de 105°C a 110°C, até constância de massa, e, utilizando-se o 

agitados mecânico, passa-se nas peneiras de 1,2, 0,6, 0,42, 0,25, 0,15 e 0,075. Anota-

se com resolução de 0,01 g as massas retidas acumuladas em cada peneira.  

 No peneiramento grosso, passa-se o material retido na peneira de 2 mm, e 

anota-se como Mg. 

 Fazendo o uso do agitador mecânico, passa-se esse material nas peneiras de 

50, 38, 25, 19, 9,5 e 4,8 mm6. Anota-se as massas retidas acumuladas indicadas em 

cada peneira.  

 Efetua-se o cálculo da massa total da amostra seca, utilizando a seguinte 

expressão:  

 

!!!!!!!!!!!!Ms =
/678691

/+::;<1
!X!300 > Mg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/0?1   

 

 Onde:  

Ms = massa total da amostra seca 

 Mt = massa da amostra seca ao ar 
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 Mg = massa do material seco retido na peneira de 2 mm 

 h = umidade higroscópica do material passando na peneira de 2 mm. 

 

 Para o cálculo de porcentagem de material que passa nas peneiras de 38, 25, 

19, 9,5, 4,3 e 2 mm, utiliza-se a seguinte expressão: 

 

!!!!!!!!!!!!!@A =
/Ms 4 Mi1

Ms
!&!300!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/0B1 

 

Onde:  

Qg = porcentagem de material passado em cada peneira 

Ms = massa total da amostra seca 

Mi = massa do material retido acumulado em cada peneira 

Neste trabalho optou-se por realizar apenas a granulometria através do 

peneiramento grosso e do peneiramento fino, pois não foi possível a realização do 

ensaio de sedimentação devido à falta da solução hexametafosfato de sódio e, em 

relação ao densímetro, os valores apresentados pelo mesmo não eram adequados.  

2.2.2.4 Determinação do limite de plasticidade 

 

 É tido como o teor de umidade em que o solo deixa de ser plástico, tornando-

se quebradiço; é a umidade de transição entre os estados plástico e semissólido do 

solo. Os ensaios do limite de plasticidade seguiram a NBR 7180 (ABNT, 1984): Solo 

– determinação do limite de plasticidade.  

 Para determinar o limite de plasticidade, colocou-se a amostra na cápsula de 

porcelana, adicionando água destilada em pequenos incrementos, amassando e 

revolvendo, vigorosa e continuamente, com o auxílio da espátula, de forma a obter 

uma pasta homogênea, de consistência plástica. O tempo total de homogeneização 

foi entre 15 e 30 minutos, sendo o maior intervalo de tempo para solos mais argilosos. 
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Figura 16 - Amostra de solo peneirada 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 
 

Figura 17 - Pasta homogênea 

 
Fonte: O próprio autor 

 
  

Tomou-se cerca de 10 g da amostra assim preparada e fez-se uma pequena 

bola, que foi rolada sobre a placa de vidro com pressão suficiente da palma mão para 

lhe dar a forma de cilindro. 
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Figura 18 – Cilindro 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 

 Se a amostra se fragmentar antes de atingir o diâmetro de 3 mm, retorná-la a 

capsula de porcelana, adicionar água destilada, homogeneizar durante pelo menos 3 

minutos, amassando e revolvendo vigorosa e continuamente com auxílio da espátula. 

Se a amostra atingir o diâmetro de 3 mm sem se fragmentar, amassar o material e 

repetir os procedimentos anteriores.  

 Ao se fragmentar o cilindro, com diâmetro de 3 mm e comprimento na ordem 

de 100 mm, o que se verificou-se com o gabarito da comparação, foi transferido 

imediatamente as partes do mesmo para um recipiente adequado, para a 

determinação da umidade, conforme NBR 6457 (ABNT, 1986). Repetiu-se as 

operações descritas anteriormente, de forma a obter ao menos cinco valores de 

umidade. 

 Para a amostra preparada sem secagem prévia, coloca-se a amostra na 

cápsula de porcelana, amassa e revolve vigorosa e continuamente com o auxílio da 

espátula, de forma a obter uma pasta homogênea, de consistência plástica, 

procedendo como descrito acima. 

 Deve-se considerar satisfatórios os valores de umidade obtidos quando, de 

pelo menos três, nenhum deles diferir da respectiva média de mais que 5% dessa 

média. 

 O resultado final, média de ao menos três valores de umidade considerados 

satisfatórios conforme descrito acima, deve ser expresso em porcentagem, 

aproximado para o inteiro mais próximo. 

 Deve ser indicado o processo de preparação da amostra, com ou sem secagem 

prévia ao ar. Na impossibilidade de se obter o cilindro com 3 mm de diâmetro, 

considerar a amostra como não apresentando limite de plasticidade (NP). 
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 O índice de plasticidade dos solos, deve ser obtido utilizando a expressão: 

 

!!!!!!CD = EE 4 ED!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/0F1 

Onde: 

IP= Índice de plasticidade 

LL= Limite de liquidez, determinado de acordo com a NBR 6459 (ABNT, 1984) 

           LP= Limite de plasticidade 

 

 O resultado final deve ser expresso em porcentagem. Quando não for possível 

determinar o limite de liquidez ou o limite de plasticidade, anotar o índice de 

plasticidade como NP, que significa não plástico.  

2.2.2.5 Determinação do limite de liquidez 

 

 Limite de liquidez é a umidade abaixo da qual o solo se comporta como material 

plástico, ou seja, é a umidade de transição entre os estados líquido e plástico do solo. 

O ensaio laboratorial para o limite de liquidez seguiu as especificações da NBR 6459 

(ABNT, 1984): Solo – determinação do limite de liquidez. 

 Para a determinação do ensaio de limite de liquidez, colocou-se a amostra na 

capsula de porcelana, adicionou-se água destilada em pequenos incrementos, 

amassando e revolvendo, vigorosa e continuamente com auxílio da espátula, de forma 

a obter uma pasta homogênea, com consistência tal que sejam necessários cerca de 

35 golpes para fechar a ranhura. O tempo de homogeneização deve estar 

compreendido entre 15 e 30 minutos, sendo o maior intervalo de tempo para solos 

mais argilosos. 

 Transfere-se parte da mistura para a concha, moldando-a de forma que na 

parte central a espessura seja na ordem de 10 mm, sendo que deve ser realizado de 

forma que não formem bolhas de ar no interior da mistura, retornando assim, o 

excesso de solo para a cápsula. 

 Após esse procedimento, divide-se a massa de solo em duas partes, passando 

o cinzel através da mesma, de maneira a abrir uma ranhura em sua parte central, 

normalmente à articulação da concha. O cinzel deve ser deslocado 

perpendicularmente à superfície da rocha. 
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Figura 19 - Pasta de solo dividida pelo cinzel 

 
Fonte: O próprio autor 

  

 Recoloca-se cuidadosamente a concha no aparelho, e golpeá-la contra a base, 

deixando-a cair em queda livre, girando a manivela à razão de duas voltas por 

segundo. Anotar o número de golpes necessários para que as bordas inferiores da 

ranhura se unam em torno de 13 mm de comprimento, aproximadamente. 

 

Figura 20 - Ranhura fechada e parte do material a ser retirado como amostra 

 
Fonte: O próprio autor 
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 Depois, transfere-se imediatamente, uma pequena quantidade do material de 

junto das bordas que se uniram para um recipiente adequado para determinação da 

umidade, conforme prescrito na NBR 6457 (ABNT, 1986). 

 Transfere-se o restante da massa para a cápsula de porcelana. Lava-se e 

enxuga-se a concha e o cinzel, adicionando água destilada à amostra e 

homogeneizando durante pelo menos 3 minutos, amassando e revolvendo vigorosa e 

continuamente com o auxílio da espátula. 

 Repete-se as operações descritas acima para a obtenção do 2º ponto de 

ensaio, e assim, consequentemente, até se obter ao menos mais três pontos de 

ensaio, cobrindo o intervalo de 35 a 15 golpes.  

 Se a amostra apresentar umidade inferior à correspondente ao 1º ponto de 

ensaio, cerca de 35 golpes para fechar a ranhura, procede-se conforme citado acima.  

 Se a amostra apresentar umidade tal que permita a obtenção do primeiro ponto 

de ensaio, colocá-la na capsula de porcelana e misturá-la de forma a obter uma pasta 

homogênea. Após esse procedimento, realizar o descrito acima.  

 Com os resultados obtidos, foi construído um gráfico no qual as ordenadas, em 

escala logarítmica, são os números de golpes e as abcissas, em escala aritmética, 

são os teores de umidade correspondentes e ajustar uma reta pelos pontos assim 

obtidos. Foi obtido na reta o teor de umidade correspondente a 25 golpes, que é o 

limite de liquidez do solo. 

2.2.2.6 Ensaio de compactação  

 

 É o processo de tornar o solo um material mais denso e com menor índice de 

vazios atribuindo-lhe assim maior resistência, menor compressibilidade e 

permeabilidade.  

 A norma que estabelece o processo de compactação Proctor é a NBR 7182 

(ABNT, 1986): Solo – ensaio de compactação. As energias de compactação 

especificadas pela norma descrita acima, podem ser normal, intermediária e 

modificada. No presente estudo será utilizada a energia de compactação Proctor 

Normal.  

 A execução do ensaio sobre compactação Proctor, foi realizada de forma a 

fixar-se o molde cilíndrico a sua base, acoplar o cilindro complementar e apoiar o 

conjunto em uma base rígida. Caso seja de uso o cilindro grande, coloca-se o disco 
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espaçador. Se necessário, colocar uma folha de papel filtro com diâmetro igual ao do 

molde utilizado, de modo a evitar a aderência do solo compactado com a superfície 

metálica da base ou do disco espaçador. 

 Já na bandeja metálica, com o auxílio da proveta de vidro, adiciona-se água 

destilada, gradativamente e revolvendo continuamente o material, de forma a se obter 

teor de umidade em torno de 5% abaixo da umidade ótima presumível. 

 Após completa homogeneização do material, procede-se a sua compactação, 

atendo-se ao soquete, número de camadas e número de golpes por camadas 

correspondentes a energia desejada. Os golpes do soquete devem ser aplicados 

perpendicularmente e distribuídos uniformemente sobre a superfície de cada camada, 

sendo que as alturas das camadas compactadas devem resultar aproximadamente 

iguais. A compactação de cada camada deve ser precedida de uma ligeira 

escarificação da camada subjacente. 

 Após a compactação da última camada, retira-se o cilindro complementar 

depois de escarificar o material em contato com a parede do mesmo, com auxílio de 

espátula. Deve haver um excesso de, no máximo, 10 mm de solo compactado acima 

do molde que deve ser removido e rasado com auxílio de régua biselada. Após esse 

procedimento, remove-se o molde cilíndrico de sua base, e no caso do cilindro 

pequeno, rasar também a outra face. 

 Em seguida, pesa-se o conjunto, com resolução de 1 g, por subtração do peso 

do molde cilíndrico, obtendo o peso úmido do solo compactado, representado por Ph. 

 Com o auxílio do extrator, retira-se o corpo-de-prova do molde e do centro do 

mesmo, tomando uma amostra para a determinação da umidade, dada por h. 

 Destorroar o material, até que passe integralmente na peneira de 4,8 mm ou 

na de 19 mm, respectivamente. Junta-se o material obtido, com o remanescente na 

bandeja e adiciona-se água destilada, revolvendo o material, de forma a incrementar 

o teor de umidade de aproximadamente 2%. 

 Repete-se as operações descritas acima, até se obter cinco pontos, sendo dois 

no ramo seco, um próximo a umidade ótima, preferencialmente no ramo seco e dois 

no ramo úmido da curva de compactação. 

 A equação a realizar-se para a obtenção dos cálculos da massa específica 

aparente seca é a que segue: 
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!!!!!!!!!G- =
Ph!X!300

V!/300 > h1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/0H1 

  

 Onde:  

Ys = massa específica aparente seca, em g/cm³; 

 Ph = peso úmido do solo compactado, em g; 

 V = volume útil do molde cilíndrico, em cm³; 

 h = teor de umidade do solo compactado, em %. 

  

 Para a determinação da curva de saturação, utiliza-se a expressão: 

 

G- =
I!!!!

J
*K
!>

I
*
!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/0L1 

 

 Onde: 

  Ys = massa específica aparente seca, em g/cm³; 

   S = grau de saturação, igual a 100%; 

   h = teor de umidade, arbitrado na faixa de interesse, em %; 

   d = massa específica dos grãos do solo, em g/cm³; 

   da = massa específica da água, em g/cm³ (considerar igual a 1,00 g/cm³). 

2.2.2.7 Determinação da resistência à compressão e absorção de água  

 

 A norma responsável pela determinação da resistência à compressão e 

absorção de água é a NBR 8492 (ABNT, 1984): Tijolo maciço de solo-cimento – 

Determinação da resistência à compressão e da absorção d’água.  

 Na execução dos ensaios em laboratório, é necessário que se façam os passos 

indicados em Norma, portanto, as amostras devem ser representativas dos lotes 

estabelecidos da NBR 8491 (ABNT, 1984): Tijolo maciço de solo-cimento, num total 

de treze tijolos por lote. Cada tijolo deve ser marcado de maneira a ser facilmente 

identificado e medido. O valor médio de cada determinação do tijolo é resultado da 

média de pelo menos três determinações executadas em pontos diferentes, com 

precisão de 1mm. 
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 No ensaio de compressão simples, de cada amostra devem ser preparados dez 

corpos-de-prova, seguindo os passos abaixo relatados.  

 

a) Primeiramente corta-se o tijolo ao meio, perpendicularmente à sua maior 

dimensão.  

b) Superpor, por suas faces maiores, as duas metades obtidas e as superfícies 

cortadas invertidas, conforme figura 6, ligando-as com uma camada fina de 

pasta de cimento Portland, de 2 à 3 mm de espessura e aguardar o 

endurecimento da pasta. 

 

Figura 21 – Corpo-de-prova do tijolo 

 
Fonte: NBR 8492 (ABNT, 1984) 

 
 

c) Quando o tijolo apresentar rebaixo, superpor suas duas metades de modo que 

as reentrâncias fiquem localizadas nas faces de trabalho do corpo-de-prova e 

encher as mesmas com pasta de cimento Portland, aguardando 

aproximadamente 24 h antes de proceder à etapa seguinte. 

d) Coloca-se o corpo-de-prova obtido anteriormente em um sistema de guias de 

modo que a superfície de trabalho fique de 2 à 3 mm abaixo dos bordos das 

guias. Cobre-se essa superfície com uma camada de pasta de cimento pré-

contraída, razando-se com uma régua metálica. Logo que a pasta começar a 

endurecer, retira-se o corpo-de-prova do sistema de guias e como auxílio de 

uma placa de vidro faz-se movimentos circulares sobre a camada de pasta, 

com a finalidade de se dar um acabamento final à superfície e retirar o excesso 

de água que a pasta possa conter; esta operação é repetida até que a placa de 

vidro desliza facilmente sobre a pasta. Entre uma passada e outra da placa de 

vidro, deve-se limpá-la com um papel absorvente ou um pano, para a obtenção 

de um melhor acabamento. Em seguida, com o auxílio de uma espátula, retira-

se as rebarbas existentes. 
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e) Após aproximadamente 24 horas, passa-se à regularização da superfície de 

trabalho oposta. 

 

 Para a obtenção do paralelismo e regularização das faces de trabalho dos 

corpos-de-prova, quaisquer outros processos ou materiais podem ser utilizados, 

desde que, para os devidos fins, surtam o mesmo efeito da pasta. 

 Após a fase do endurecimento do material utilizado, os corpos-de-prova são 

identificados e imersos em água durante um período de 24 horas. Em seguida, os 

corpos-de-prova devem ser retirados da água, antes do ensaio, e enxugados 

superficialmente. 

 As dimensões das faces de trabalho devem ser determinadas com uma 

precisão de 1 mm.  

 O corpo-de-prova deve ser colocado diretamente sobre o prato inferior da 

máquina de ensaio à compressão, de maneira a ficar centrado em relação ao mesmo. 

A aplicação da carga deve ser uniforme e à razão de 50 kgf/s, devendo ser levada até 

ocorrer a ruptura do corpo-de-prova. 

 Os valores individuais de resistência à compressão, expresso em Mpa 

(kgf/cm²), são obtidos dividindo-se a carga máxima observada durante o ensaio (em 

N ou Kgf) pela média das áreas das duas faces de trabalho (em mm² ou cm²). A média 

das amostras é de dez valores individuais. 

 Já no ensaio de absorção de água, é feito com os três tijolos restantes da 

amostra de cada lote, formando os corpos-de-prova necessários.  

 Seca-se o corpo-de-prova em estufa, entre 105° C e 110º C, até constância de 

massa, obtendo-se assim a massa M1 do tijolo seco, em g. As pesagens devem ser 

feitas depois dos tijolos atingirem a temperatura ambiente. 

 Após esse procedimento, é necessário imergir o corpo-de-prova em um tanque 

durante 24 horas. Após retirar a água, enxuga-se superficialmente com um pano 

úmido e pesa-se, antes de se passarem três minutos, obtendo-se assim, a massa do 

tijolo saturado M2, em g. 

 Os valores individuais da absorção de água, expressos em porcentagem, são 

obtidos pela seguinte expressão: 

 

N =
M2 4M3

M3
!&!300!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/0O1 
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 Onde:  

M1 = massa do tijolo seco em estufa 

 M2 = massa do tijolo saturado 

 A = absorção de água, em porcentagem 

 

 Faz-se a média dos três valores individuais. 

De acordo com Souza, Segantini e Pereira (2007), os corpos-de-prova 

cilíndricos tendem a preservar mais as características originais do material, pois na 

sua confecção são empregados procedimentos que resultam em um número menor 

de variáveis, já na confecção dos corpos-de-prova feitos a partir dos tijolos, ocorre 

influência de muitas variáveis, como por exemplo o corte dos tijolos ao meio, a 

manipulação no assentamento das metades do tijolo, o tipo do tijolo, a espessura e 

resistência da argamassa de assentamento, a aderência entre o tijolo e a argamassa 

de assentamento e também o capeamento feito com gesso, isto é, são muitas 

variáveis influindo no resultado do ensaio e nos corpos-de-prova cilíndricos isto não 

acontece. Portanto, do ponto de vista da análise do comportamento do material, os 

corpos-de-prova cilíndricos se mostraram mais apropriados para esta finalidade, 

porém, do ponto de vista da análise dos tijolos e tendo em vista a sua aplicação em 

paredes, os corpos-de-prova padronizados pela NBR 8492 (ABNT, 1984), 

confeccionados a partir do assentamento de duas metades de tijolo, são os mais 

indicados. Com base nesse estudo, optou-se nesse trabalho realizar-se apenas a 

compressão dos corpos de prova cilíndricos. 

 

2.2.2.8 Determinação de compressão simples de corpos-de-prova cilíndricos 

 

A norma responsável pela determinação da compressão simples de corpos-de-

prova cilíndricos é a NBR 12025 (ABNT, 1990): Solo-cimento – Ensaio de compressão 

simples de corpos-de-prova cilíndricos. 

Os corpos-de-prova cilíndricos destinados ao ensaio de compressão simples 

previsto nesta Norma devem ser moldados conforme as prescrições da MB-3360. 

Imediatamente após deformados, os corpos-de-prova devem ser colocados na 

câmara úmida ou equivalente, e lá mantidos pelo período de tempo especificado para 

a cura antes do ensaio. No caso de corpos-de-prova reservados para a dosagem de 



64 
 

solo-cimento, este período é fixo e igual a sete dias, enquanto que, para controle da 

obra ou qualquer outra destinação, pode ser estabelecido de acordo com as 

necessidades do serviço. 

Neste trabalho, após a retirada dos corpos-de-prova do cilindro, os mesmos 

foram embalados em plástico filme, pois a universidade não possui a câmara úmida 

para este ensaio.  

Após o período de cura especificado, os corpos-de-prova destinados à 

dosagem de solo-cimento ou controle da obra devem ser submetidos à imersão em 

água por 4 h. Imediatamente antes do ensaio de compressão simples, os corpos-de-

prova devem ser retirados do tanque ou equivalente, superficialmente secos com o 

auxílio de um tecido absorvente, e devem ter diâmetro e altura medidos com precisão 

de, respectivamente, 0,1 m e 1 m. No caso de corpos-de-prova capeados, a medida 

da altura deve incluir o capeamento. 

Antes do início do ensaio, as bases dos corpos-de-prova devem ser verificadas 

quanto ao nivelamento e horizontalidade. Se necessário, devem ser capeadas, 

obedecendo às prescrições especiais da MB-3360. 

 Como procedimento, coloca-se o corpo-de-prova sobre o prato inferior da 

prensa, de tal maneira que o eixo vertical do corpo-de- prova alinhe-se com o eixo 

vertical da máquina que contém o eixo da rótula. 

O carregamento deve ser então iniciado, dando-se continuamente e sem 

choques durante todo o decorrer do ensaio. A movimentação da cabeça de carga deve 

ser de, aproximadamente, 1 m/min. O carregamento só deve cessar quando o recuo 

do ponteiro de carregamento for cerca de 10% do valor da carga máxima alcançada. 

A carga máxima alcançada deve ser anotada como a carga de ruptura do corpo-de-

prova com precisão de 50 N. 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Neste item, serão apresentados os resultados obtidos através dos ensaios 

laboratoriais realizados conforme descritos em norma. 
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2.3.1 Determinação dos Traços Estudados 

 

Para a composição solo-cimento, além do estudo com o solo natural, foram 

estudadas mais três composições: solo mais 0,5% de resíduos de serragem; solo mais 

1,0% de resíduos de serragem; e solo mais 1,5% de resíduos de serragem (em 

relação à massa do solo). Para compor os ensaios de compactação e a determinação 

de resistência à compressão dos corpos-de-prova cilíndricos, foi utilizado um teor de 

8% de cimento em relação à massa da composição solo-resíduo.  

2.3.1.1 Caracterização do solo 

 

Para a realização deste ensaio, foi necessária a utilização da NBR 6457 (ABNT, 

1986): Amostras de solo - Preparação para ensaios de compactação e ensaios de 

caracterização, onde alguns procedimentos são observados, tais como secagem 

prévia, destorroamento e peneiramento na peneira de malha 4,8mm, bem como as 

preparações das amostras para a determinação da umidade natura e umidade 

higroscópica. 

2.3.1.1.1 Umidade natural 

 

Este ítem apresenta a Umidade Natural da amostra de solo, seguindo a norma 

da NBR 6457 (ABNT, 1986). A tabela 03 a seguir, mostra que o ensaio foi realizado 

com três amostras de solo. 

 
Tabela 03 - Valores de umidade natural com amostra de solo 

N° da 
cápsula 

Peso da 
cápsula 

Peso da cápsula + 
solo úmido 

Peso da cápsula + 
solo seco 

h (%) 

1 60 160 157,72 2,33 

2 61,35 161,35 154,02 7,91 

3 62,8 162,81 152,51 11,48 

Fonte: O próprio autor 
 

A umidade natural média retirada dessas três amostras de solo é de 7,24 %.  
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2.3.1.1.2 Umidade higroscópica 

 

 Os ensaios realizados para a determinação da umidade higroscópica, seguiu-

se a norma da NBR 6457 (ABNT, 1986), onde a umidade é a relação entre a massa 

de água que é obtida pela diferença de massas entre o solo úmido e o solo seco, e a 

massa de sólidos (solo seco) existentes em um mesmo volume de solo. 

 As tabelas que seguem, mostram os resultados obtidos com a amostra de solo, 

e amostras de solo com adições dos traços de resíduos. 

 

Tabela 04 - Amostra de solo: determinação da umidade higroscópica 

N° da 
cápsula 

Peso da 
Cápsula sem 

tampa (g) 

Peso da Cápsula 
sem tampa + solo 

úmido (gf) 

Peso da cápsula 
sem tampa + 
solo seco (gf) 

h (%) 

1 40,11 140,13 135,19 5,20 
2 37,57 137,6 132,41 5,47 
3 38,9 138,72 132,63 6,50 

Fonte: O próprio autor 

  

A umidade higroscópica da amostra de solo apresentou um teor de 5,72%.  

 

Tabela 05 - Umidade higroscópica da amostra de solo com adição de 0,5 % da 
serragem do Pinus. 

N° da 
cápsula 

Peso da 
Cápsula com 

tampa (g) 

Peso da Cápsula 
com tampa + solo 

úmido (gf) 

Peso da 
cápsula com 
tampa + solo 

seco (gf) 

h (%) 

1 48,11 148,11 144,74 3,49 
2 45,32 145,29 141,73 3,69 
3 46 146,02 142,31 3,85 

Fonte: O próprio autor 

 

 Como média, foi apresentado um valor de 3,68 % de umidade higroscópica. 
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Tabela 06 - Umidade higroscópica da amostra de solo com adição de 1,0 % 
da serragem do Pinus. 

N° da 
cápsula 

Peso da 
Cápsula com 

tampa (g) 

Peso da Cápsula 
com tampa + 

solo úmido (gf) 

Peso da cápsula 
com tampa + 
solo seco (gf) 

h (%) 

1 37,52 137,56 136,6 0,97 
2 39,14 139,14 138,38 0,77 
3 40,01 140,03 139,27 0,77 

Fonte: O próprio autor 

Apresentou-se então, uma média de 0,83% de umidade higroscópica. 

 
Tabela 07 - Umidade higroscópica da amostra de solo com adição de 1,5 % 

da serragem do Pinus. 
N° da 

cápsula 
Peso da 

Cápsula com 
tampa (g) 

Peso da Cápsula 
com tampa + solo 

úmido (gf) 

Peso da cápsula 
com tampa + 
solo seco (gf) 

h (%) 

1 40,04 140,05 139,81 0,24 

2 37,51 137,51 137,38 0,13 

3 39,23 139,21 139,18 0,03 
Fonte: O próprio autor 

 

Apresentou-se então, uma média de 0,13% de umidade higroscópica. 

No gráfico que segue, estão dispostos os valores das umidades higroscópicas 

de todos os traços de amostras. 

 

Gráfico 01 - Umidade higroscópica 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Em relação a umidade higroscópica média, a amostra com solo apresentou um 

teor de 5,72%; a amostra de solo com 0,5% de Resíduo apresentou um valor de 3,68 

%; a amostra de solo com 1,0% de Resíduo apresentou um valor de 0,83%; e a 
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amostra de solo com 1,5% de Resíduo apresentou 0,13% de umidade higroscópica 

média; se compararmos os valores é possível observar que conforme aumenta-se a 

adição de Resíduo de Pinus diminui-se a umidade higroscópica, como pode-se notar 

no gráfico 02 a seguir. 

 

Gráfico 02 - Umidade higroscópica média 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.1.2 Análise granulométrica 

 

A análise granulométrica consiste na determinação do tamanho dos grãos e 

suas respectivas porcentagens de ocorrência. A norma que estabelece a análise 

granulométrica dos solos é a NBR 7181 (ABNT, 1984): Solo – Análise granulométrica. 

Neste trabalho optou-se por realizar apenas a granulometria através do 

peneiramento grosso e do peneiramento fino, pois não foi possível a realização do 

ensaio de sedimentação devido à falta da solução hexametafosfato de sódio e, em 

relação ao densímetro, os valores apresentados pelo mesmo não eram adequados. 

Por esse motivo, os valores apresentados nas tabelas a seguir, serão apenas dos 

peneiramentos grosso e fino. 
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Tabela 08 - Peneiramento grosso e peneiramento fino da amostra de solo 
Peneiramento grosso Peneiramento fino 

Peneira Quantidade passante Peneira Quantidade passante 
50mm 0g 1,2 mm 6,57g 
38mm 0g 0,6mm 20,89g 
25mm 0g 0,42mm 18,17g 
19mm 0g 0,25mm 24,02g 
9,5mm 0g 0,15mm 16,78g 
4,8mm 2,35g 0,075mm 15,55g 
2,0mm 27,95g Fundo 7,33g 
Fundo 57,42g Peso seco 110,44g 

Peso seco 88,09g Peso úmido 119,85g 
Peso úmido 133,62g - - 

Fonte: O próprio autor 
 

 
Tabela 09 - Peneiramento grosso e peneiramento fino da amostra de solo + 0,5% de 

resíduo 
Peneiramento grosso Peneiramento fino 

Peneira Quantidade passante Peneira Quantidade passante 
50mm 0g 1,2mm 2,16g 
38mm 0g 0,6mm 15,87g 
25mm 0g 0,42mm 17,39g 
19mm 0g 0,25mm 21,14g 
9,5mm 0g 0,15mm 17,97g 
4,8mm 7,69g 0,075mm 17,57g 
2,0mm 35,18g Fundo 9,37g 
Fundo 62,68g Peso seco 101,27g 

Peso seco 101,92g Peso úmido 140,39g 
Peso úmido 161,36g - - 

Fonte: O próprio autor 
 

 
Tabela 10 - Peneiramento grosso e peneiramento fino da amostra de solo + 1,0% de 

resíduo 
Peneiramento grosso Peneiramento fino 

Peneira Quantidade passante Peneira Quantidade passante 
50mm 0g 1,2mm 1,55g 
38mm 0g 0,6mm 12g 
25mm 0g 0,42mm 14,36g 
19mm 0g 0,25mm 21,15g 
9,5mm 0g 0,15mm 18,86g 
4,8mm 5,55g 0,075mm 20,07g 
2,0mm 34,49g Fundo 9,66g 
Fundo 64,55g Peso seco 97,8g 

Peso seco 104,61g Peso úmido 175,46g 
Peso úmido 162,59g - - 

Fonte: O próprio autor 
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Tabela 11 - Peneiramento grosso e peneiramento fino da amostra de solo + 1,5% de 
resíduo 

Peneiramento grosso Peneiramento fino 
Peneira Quantidade passante Peneira Quantidade passante 
50mm 0g 1,2mm 1,52g 
38mm 0g 0,6mm 13,90g 
25mm 0g 0,42mm 16,92g 
19mm 0g 0,25mm 22,92g 
9,5mm 0g 0,15mm 19,36g 
4,8mm 8,29g 0,075mm 18,04g 
2,0mm 37,57g Fundo 8,48g 
Fundo 67,18g Peso seco 101,57g 

Peso seco 113,06g Peso úmido 190,79g 
Peso úmido 176,05g - - 

Fonte: O próprio autor 
 
 

 Com base nos dados apresentados nas tabelas, nota-se que no peneiramento 

grosso, o material não fica retido nas peneiras de 50mm, 38mm, 25mm, 19mm e 

9,5mm, pois se trata de um material mais fino. Já nas peneiras de 4,8mm e 2,0mm, a 

quantidade de material retida é pouca, e o valor de material retido no fundo das 

peneiras é significativo. 

 Já o peneiramento fino, possui material retido em todas as peneiras, sendo o 

valor do fundo das peneiras menor que somado a todos os valores retidos no restante 

das peneiras. 

2.3.1.3 Determinação dos Limites de Consistência 

 

 Os limites de consistência, são obtidos através da determinação dos Limites de 

Plasticidade, do Limite de Liquidez e do Índice de Plasticidade de um solo. 

 O Índice de Plasticidade é obtido através da diferença numérica do Limite de 

Liquidez e o Limite de Plasticidade. Conforme mostrado no gráfico 03 a seguir, 

podemos observar os valores das amostras da determinação do Limite de Plasticidade 

e do Limite de Liquidez do solo, bem como o Índice de Plasticidade obtido com a 

análise dos ensaios realizados em laboratório.  
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Gráfico 03 - Determinação dos limites de consistência 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Nota-se que a adição dos resíduos promoveu uma redução nos limites de 

consistência. O Limite de Liquidez, que para o solo natural é de 46,2%, com a adição 

de 1,5% de resíduo passou a ser de 34%; já o Limite de Plasticidade, que para o solo 

natural é de 38,47%, com a adição de 1,5% de resíduo passou a ser de 33,38%; 

assim, o índice de Plasticidade teve redução de 7,73% para 0,62%. Conferindo assim, 

melhores condições de trabalhabilidade ao solo-cimento. 

Nos itens 2.3.1.3.1 e 2.3.1.3.2 a seguir, estão dispostos os valores individuais 

de cada traço estudado, dos Limites de Liquidez e Limite de Plasticidade do solo. 

 

2.3.1.3.1 Determinação do limite de plasticidade 

 

 O limite de plasticidade de um solo é tido como o teor de umidade em que o 

solo deixa de ser plástico, tornando-se quebradiço; é a umidade de transição entre os 

estados plástico e semissólido do solo. Os ensaios do limite de plasticidade seguem 

a NBR 7180 (ABNT, 1984): Solo – determinação do limite de plasticidade. 

 As tabelas que seguem, mostram os resultados obtidos nesse ensaio com a 

amostra de solo e amostras de solos com adição da casca do Pinus. 
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Tabela 12 - Limite de plasticidade da amostra de solo 

N° cápsula Peso da 
cápsula (gf) 

Peso da cápsula 
+ rolo úmido (gf) 

Peso da cápsula 
+ rolo seco (gf) 

h (%) 

1 21,99 23,04 22,9 15,38 
2 20,55 22,3 21,83 36,72 
3 18,5 20,17 19,66 43,97 
4 20,03 21,56 21,04 51,49 
5 20,11 21,92 21,36 44,80 

Fonte: O próprio autor 

 

 Como uma média dos teores de umidade obtidos com esse ensaio, apresentou-

se um valor de Limite de Plasticidade igual a 38,47 %. 

 

Tabela 13: Limite de plasticidade da amostra do solo com adição de 0,5% da 
serragem do Pinus 

N° cápsula Peso da 
cápsula (gf) 

Peso da cápsula + 
rolo úmido (gf) 

Peso da 
cápsula + rolo 

seco (gf) 

h (%) 

1 19,81 20,96 20,66 35,29 
2 20,26 21,39 21,11 32,94 
3 23,94 24,94 24,69 33,33 
4 18,32 19,25 19,03 30,99 
5 21,53 22,47 22,24 32,39 

Fonte: O próprio autor 

 

 Como uma média dos teores de umidade obtidos com esse ensaio, apresentou-

se um valor de Limite de Plasticidade igual a 32,99 %. 

 

Tabela 14 - Limite de plasticidade da amostra do solo com adição de 1,0 % da 
serragem do Pinus 

N° cápsula Peso da 
cápsula (gf) 

Peso da cápsula 
+ solo úmido (gf) 

Peso da cápsula 
+ solo seco (gf) 

h (%) 

1 39,82 40,79 40,52         38,57  
2 21,96 22,94 22,69         34,25  
3 17,69 18,69 18,43         35,14  
4 19,23 20,33 20,04         35,80  
5 22,24 22,99 22,8         33,93  

Fonte: O próprio autor 

 

 Como uma média dos teores de umidade obtidos com esse ensaio, apresentou-

se um valor de Limite de Plasticidade igual a 35,54 %. 
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Tabela 15 - Limite de plasticidade da amostra do solo com adição de 1,5 % da 
serragem do Pinus 

N° cápsula Peso da 
cápsula (gf) 

Peso da 
cápsula + solo 

úmido (gf) 

Peso da cápsula 
+ solo seco (gf) 

h (%) 

1 39,18 40,13 39,89 33,80 
2 21,97 23,04 22,75 37,18 
3 39,08 41 40,69 19,25 
4 37,78 39,02 38,68 37,78 
5 37,71 38,71 38,43 38,89 

Fonte: O próprio autor 

 

 Como uma média dos teores de umidade obtidos com esse ensaio, apresentou-

se um valor de Limite de Plasticidade igual a 33,38 %. 

 Nota-se que a adição dos resíduos promoveu uma redução significativa nos 

limites de plasticidade das amostras, sendo que para o solo natural o limite de 

plasticidade é de 38,47%, mas, com a adição de 1,5% de resíduo passou a ser de 

33,38%. 

2.3.1.3.2 Determinação do limite de liquidez 

 

 Limite de liquidez é a umidade abaixo da qual o solo se comporta como material 

plástico, ou seja, é a umidade de transição entre os estados líquido e plástico do solo. 

O ensaio laboratorial para o limite de liquidez segue as especificações da NBR 6459 

(ABNT, 1984): Solo – determinação do limite de liquidez. 

 A tabela 16 mostra os resultados obtidos com a amostra de solo nos ensaios 

em laboratório. 

 

Tabela 16 - Limite de liquidez da amostra de solo 

Ensai
o 

N° de 
golpes 

N° 
cápsula 

Peso da 
cápsula 

Peso da 
cápsula + 

solo úmido 
(gf) 

Peso da 
cápsula + 

solo seco (gf) 

h(%) 

1 31 1 22,01 31,53 28,54 45,79 
2 29 2 18,18 29,45 25,94 45,23 
3 34 3 17,9 30,26 26,37 45,93 
4 23 4 23,21 34,83 31,15 46,35 
5 34 5 19,53 28,77 25,81 47,13 

Fonte: O próprio autor 
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 Com os valores obtidos na tabela, foi construído o Gráfico 04 a seguir. Onde 

colocou-se no eixo das abscissas (em escala linear) os teores de umidade, e no eixo 

das ordenadas (em escala logarítmica) o número de golpes. 

 
Gráfico 04 - Relação entre umidade X número de golpes da amostra do solo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

 Então, o teor de umidade foi obtido com 25 golpes, obtido com base na reta 

ajustada. Tem-se um Limite de Liquidez de 46 %. 

 

Tabela 17 - Limite de liquidez da amostra de solo com adição de 0,5 % de serragem 
do Pinus 

Ensaio N° de 
golpes 

N° 
cápsula 

Peso da 
cápsula 

Peso da 
cápsula + 

solo úmido 
(gf) 

Peso da 
cápsula + 
solo seco 

(gf) 

h(%) 

1 15 1 40,57 54,45 50,04 46,57 
2 15 2 37,89 54,15 49,03 45,96 
3 20 3 38,97 55,65 50,91 39,70 
4 25 4 37,47 52,5 47,85 44,80 
5 26 5 39,34 59,6 55,71 23,76 

Fonte: O próprio autor 

 

 Com os valores obtidos na tabela, foi construído o Gráfico 05 a seguir. Onde 

colocou-se no eixo das abscissas (em escala linear) os teores de umidade, e no eixo 

das ordenadas (em escala logarítmica) o número de golpes. 
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Gráfico 05 - Relação entre umidade X número de golpes da amostra do solo com 
0,5% de serragem 

 
Fonte: O próprio autor 

 

 Então, o teor de umidade foi obtido com 25 golpes, obtido com base na reta 

ajustada. Tem-se um Limite de Liquidez de 45 %. 

 

Tabela 18 - Limite de liquidez da amostra de solo com adição de 1,0 % de serragem 
do Pinus 

Ensaio N° de 
golpes 

N° 
cápsula 

Peso da 
cápsula 

Peso da 
cápsula + solo 

úmido (gf) 

Peso da 
cápsula + 
solo seco 

(gf) 

h(%) 

1 15 1 17,76 31,62 28,78 25,77 
2 15 2 18,58 36,88 31,34 43,42 
3 23 3 22,15 36,07 33,43 23,40 
4 20 4 20,62 39 33,21 45,99 
5 31 5 22,36 36,94 32,52 43,50 

Fonte: O próprio autor 
 

 Com os valores obtidos na tabela, foi construído o Gráfico 06 a seguir. Onde 

colocou-se no eixo das abscissas (em escala linear) os teores de umidade, e no eixo 

das ordenadas (em escala logarítmica) o número de golpes. 
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Gráfico 06 - Relação entre umidade X número de golpes da amostra do solo com 
1,0% de serragem 

 
Fonte: O próprio autor 

 

 Então, o teor de umidade foi obtido com 25 golpes, obtido com base na reta 

ajustada. Tem-se um Limite de Liquidez de 43 %. 

 
 

Tabela 19 - Limite de liquidez da amostra de solo com adição de 1,5 % de serragem 
do Pinus 

Ensaio N° de 
golpes 

N° 
cápsula 

Peso da 
cápsula 

Peso da 
cápsula + solo 

úmido (gf) 

Peso da 
cápsula + 
solo seco 

(gf) 

h(%) 

1 15 1 19,3 34 31,7 18,55 
2 20 2 22,13 38,72 34,95 29,41 
3 25 3 22,63 38,82 34,67 34,47 
4 26 4 20,5 31,89 28,38 44,54 
5 30 5 21,61 39,02 33,91 41,54 

Fonte: O próprio autor 
 

 Com os valores obtidos na tabela, foi construído o Gráfico 07 a seguir. Onde 

colocou-se no eixo das abscissas (em escala linear) os teores de umidade, e no eixo 

das ordenadas (em escala logarítmica) o número de golpes. 
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Gráfico 07 - Relação entre umidade X número de golpes da amostra do solo com 
1,5% de serragem 

 
Fonte: O próprio autor 

 

 Então, o teor de umidade foi obtido com 25 golpes, obtido com base na reta 

ajustada. Tem-se um Limite de Liquidez de 34 %. 

 Nota-se que a adição dos resíduos promoveu redução nos limites de 

consistência. O Limite de Liquidez, que para o solo natural é de 46%, com a adição 

de 1,5% de resíduo passou a ser de 34%. 

2.3.1.5 Ensaio de compactação 

 

 A norma que estabelece o processo de compactação Proctor é a NBR 7182 

(ABNT, 1986): Solo – ensaio de compactação. As energias de compactação 

especificadas pela norma descrita acima, podem ser normal, intermediária e 

modificada. No presente estudo foi realizada a energia de compactação Proctor 

Normal. 

 Na tabela 20 a seguir, são apresentados os resultados obtidos com a amostra 

de solo e, posteriormente, a definição da curva de compactação.  
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Tabela 20 - Compactação da amostra de solo 
Ensaio Água Cilindro

+solo 
compact

ado 

Solo 
compa
ctado 

Cáps. Cáps.+ 
solo 

úmido 

Cáps.+
solo 
seco 

ɣ 
(gf/c
m³) 

h (%) ɣs 
(gf/c
m³) 

1 250 3680 1465 45,03 80,31 75,29 1,46 16,59 1,25 
2 50 3695 1480 39,32 60,56 57,36 1,47 17,74 1,25 
3 50 3800 1585 40,06 55,34 52,89 1,57 19,10 1,32 
4 25 3810 1595 39,4 71,27 65,79 1,58 20,77 1,31 
5 10 3660 1445 39,83 73,02 67,43 1,44 20,25 1,19 
6 5 3721 1506 38,21 66,67 61,51 1,50 22,15 1,22 

Fonte: O próprio autor 
 

 No gráfico 08 que segue, é mostrada a curva de compactação do corpo de 

prova cilíndrico. 

 

Gráfico 08 - Curva de compactação do corpo de prova cilíndrico contendo amostra 
de solo 

 
Fonte: O próprio autor 

 
  

Pela curva de compactação, apresentada no gráfico acima, podemos observar 

que a umidade ótima obtida na amostra de solo é de 19,10%. 

 A tabela 21 a seguir trata dos resultados obtidos para a amostra de solo com 

adição de 8% de cimento. 
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Tabela 21 - Compactação da amostra de solo com adição de 8 % de cimento 
Ensaio Água cilindro 

+ solo 
compact

ado 

Solo 
compa
ctado 

Cáps. Cáps.
+solo 
úmid

o 

Cáps. 
+ 

solo 
seco 

ɣ 
(gf/c
m³) 

h (%) ɣs 
(gf/c
m³) 

1 360 3705 1490 22,41 47,51 43,66 1,48 18,12 1,25 
2 75 3740 1525 20,48 39,64 36,51 1,51 19,53 1,27 
3 75 3830 1615 21,61 34,74 32,51 1,60 20,46 1,33 
4 50 3890 1675 19,96 33,07 30,73 1,66 21,73 1,37 
5 50 3810 1595 20,29 33,51 30,98 1,58 23,67 1,28 

Fonte: O próprio autor 
 

 No gráfico 09 que segue, é mostrada a curva de compactação do corpo de 

prova cilíndrico. 

 

Gráfico 09 - Curva de compactação do corpo de prova cilíndrico contendo amostra 
de solo e adição de 8 % de cimento 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 
 Como mostrado no gráfico acima, a umidade ótima do solo acrescido com 8% 

de cimento é de 21,73%. 

 A tabela 22 a seguir, trata dos resultados obtidos para a amostra de solo com 

adição de 8% de cimento e 0,5% de serragem. 
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Tabela 22 - Compactação da amostra de solo com adição de 8 % de cimento e 0,5% 
de serragem do Pinus 

Ensaio Água Cilindr
o+ solo 
compa
ctado 

Solo 
compa
ctado 

Cáps. Cápsula
+solo 
úmido 

Peso 
cápsula 
+ solo 
seco 

ɣ 
(gf/c
m³) 

h (%) ɣs 
(gf/c
m³) 

1 550 3755 1540 20,05 52,15 46,61 1,53 20,86 1,27 
2 75 3815 1600 22,08 56,1 50,34 1,59 20,38 1,32 
3 50 3810 1595 19,32 41,95 38,13 1,58 20,31 1,32 
4 50 3845 1630 20,74 42,13 38,24 1,62 22,23 1,32 
5 30 3860 1645 38,08 61,08 57,05 1,63 21,24 1,35 
6 25 3850 1635 22,29 39,42 36,41 1,62 21,32 1,34 

Fonte: O próprio autor 
 

 No gráfico 10 que segue, é mostrada a curva de compactação do corpo de 

prova cilíndrico. 

 

Gráfico 10 - Curva de compactação do corpo de prova cilíndrico contendo amostra 
de solo e adição de 8 % de cimento e 0,5 % de serragem do Pinus 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 

Pela curva de compactação, apresentada no gráfico acima, podemos observar 

que a umidade ótima obtida na amostra de solo é de 21,24%. 

 A tabela 23 a seguir trata dos resultados obtidos para a amostra de solo com 

adição de 8% de cimento e 1,0% de serragem. 
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Tabela 23 - Compactação da amostra de solo com adição de 8 % de cimento e 1,0% 
de serragem do Pinus 

Ensaio  Água Cilindro
+solo 
compac
tado 

Solo 
compa
ctado 

Cáps. Cáps. 
+ solo 
úmido 

Cáps. 
+ solo 
seco 

ɣ 
(gf/c
m³) 

h (%) ɣs 
(gf/c
m³) 

1 550 3755 1540 40,48 66,01 61,86 1,53 19,41 1,28 
2 100 3810 1595 39,86 66,53 61,72 1,58 22,00 1,30 
3 50 3825 1610 45,08 71,15 66,47 1,60 21,88 1,31 
4 50 3740 1525 39,26 67,14 62,25 1,51 21,27 1,25 
5 15 3805 1590 48,57 72,78 68,4 1,58 22,09 1,29 
6 10 3855 1640 39,19 59,02 55,48 1,63 21,73 1,34 

Fonte: O próprio autor 
 

 No gráfico 11 que segue, é mostrada a curva de compactação do corpo de 

prova cilíndrico. 

 
Gráfico 11 - Curva de compactação do corpo de prova cilíndrico contendo amostra 

de solo e adição de 8 % de cimento e 1,0 % de serragem do Pinus 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 

Pela curva de compactação, apresentada no gráfico acima, podemos observar 

que a umidade ótima obtida na amostra de solo é de 21,88%. 

 A tabela 24 a seguir trata dos resultados obtidos para a amostra de solo com 

adição de 8% de cimento e 1,5% de serragem. 
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Tabela 24 - Curva de compactação da amostra de solo com adição de 8 % de 
cimento e 1,5% de serragem do Pinus 

Ensai
o 

Águ
a 

Cilindro 
+ solo 

compact
ado 

Solo 
comp
actad

o 

Cáps. Cáps.
+solo 
úmido 

Cáps.
+solo 
seco 

ɣ 
(gf/c
m³) 

h (%) ɣs 
(gf/c
m³) 

1 650 3775 1560 36,9 68,92 63,22 1,55 21,66 1,27 
2 100 3805 1590 17,81 36,05 32,64 1,58 22,99 1,28 
3 50 3815 1600 23,08 41,94 38,45 1,59 22,71 1,30 
4 50 3805 1590 21,17 36,88 34,1 1,58 21,50 1,20 
5 40 3840 1625 20,22 42,08 37,8 1,61 24,35 1,30 
6 30 3860 1645 21,2 39,74 36,13 1,63 24,18 1,32 

Fonte: O próprio autor 
 

 No gráfico 12 que segue, é mostrada a curva de compactação do corpo de 

prova cilíndrico. 

 

Gráfico 12 - Curva de compactação do corpo de prova cilíndrico contendo amostra 
de solo e adição de 8 % de cimento e 1,5 % de serragem do Pinus 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 

Pela curva de compactação, apresentada no gráfico acima, podemos observar 

que a umidade ótima obtida na amostra de solo é de 22,71%. 

 O gráfico 13 a seguir, apresenta os valores de umidade ótima obtidos para 

todos os traços estudados. 
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Gráfico 13: Umidade ótima dos traços estudados 

 
Fonte: O próprio autor 

 
Como observado no gráfico acima, o solo-cimento, sem adição de resíduo, 

apresentou umidade ótima de 21,73%. Já o solo com 1,5% de resíduo e 8% de 

cimento, a umidade ótima foi de 22,71%, ou seja, houve um aumento de 0,98% na 

umidade ótima. A tendência observada foi de aumento da umidade ótima e aumento 

da massa específica, indicando uma pior compactação, e portanto, a obtenção de 

tijolos menos resistentes, com maior absorção de água.   

Isso ocorre pelo fato de o resíduo demandar uma quantidade maior de água 

nos ensaios de compactação, por isso ocorreu um aumento da umidade ótima e 

também um aumento na massa específica. Percebeu-se que conforme a adição de 

mais resíduos, a amostra ficava mais seca e era preciso adicionar mais água. Porém, 

mesmo com essa adição, o traço de 1,5% de resíduo obteve uma pior compactação 

em relação a somente ao solo e cimento. O que pode influenciar na redução da 

resistência dos tijolos e também numa maior absorção de água. 

2.3.1.6 Determinação da resistência à compressão dos corpos-de-prova cilíndricos 

 

A norma responsável pela determinação da compressão simples de corpos-de-

prova cilíndricos é a NBR 12025 (ABNT, 1990): Solo-cimento – Ensaio de compressão 

simples de corpos-de-prova cilíndricos. Nas figuras a seguir, estão dispostos os 

gráficos de resistência média à compressão dos corpos de prova, em função do 

acréscimo de resíduos e do tempo de cura aos 7 dias e 28 dias, e nas tabelas, estão 

dispostos o peso do solo que foi compactado para a formação dos corpos-de-prova 

cilíndricos. 
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Tabela 25 - Resistência à compressão dos corpos-de-prova cilíndricos com 
amostra de solo 

Resistência aos 7 dias Resistência aos 28 dias 

Ponto Peso do solo 
compactado + 
cilíndro (kg) 

7 
dias 

(MPa) 

Ponto Peso do solo 
compactado + 
cilíndro (kg) 

28 
dias 

(MPa) 
1 4.020 0,36 1 3.915 0,57 

2 4.010 0,38 2 3.965 0,62 

3 3.985 0,36 3 3.925 0,7 

Fonte: O próprio autor 
 

O gráfico a seguir, apresenta os valores de resistência aos 7 e 28 dias de cura 

dos corpos-de-prova cilíndricos. 

 

Gráfico 14 - Resistência à compressão aos 7 e 28 dias de cura dos corpos-de-prova 
cilíndricos, amostra de solo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

A média obtida pelos corpos-de-prova cilíndricos aos 7 dias foi de 0,47 MPa, já 

aos 28 dias, passou a ser de 0,80 MPa, obtendo um aumento de resistência dos 

corpos-de-prova cilíndricos. 

A tabela a seguir, mostra os valores referentes à amostra de solo com adição 

de 8% de cimento. 
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Tabela 26 - Resistência à compressão dos corpos-de-prova cilíndricos com 
amostra de solo e adição de 8% de cimento 

Resistência aos 7 dias Resistência aos 28 dias 

Ponto Peso do solo 
compactado + 
cilíndro (kg) 

7 dias 
(MPa) 

Ponto Peso do solo 
compactado + cilíndro 

(kg) 

28 dias 
(MPa) 

1 4.005 0,52 1 3.900 0,65 

2 3.905 0,43 2 3.860 0,75 

3 3.885 0,49 3 3.780 0,77 

Fonte: O próprio autor 
 

O gráfico a seguir, apresenta os valores de resistência aos 7 e 28 dias de cura 

dos corpos-de-prova cilíndricos. 

 

Gráfico 15 - Resistência à compressão aos 7 e 28 dias de cura dos corpos-de-prova 
cilíndricos, amostra de solo com adição de 8% de cimento 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Com os valores obtidos no gráfico, foi possível se obter uma média de 0,60 

MPa aos 7 dias de cura, e aos 28 dias de cura 0,91 MPa.  

A tabela a seguir, refere-se aos valores da amostra de solo, com adição de 8% 

de cimento e 0,5% de resíduo. 
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Tabela 27 - Resistência à compressão dos corpos-de-prova cilíndricos com amostra 
de solo com adição de 8% de cimento e 0,5% de resíduo 

Resistência aos 7 dias Resistência aos 28 dias 

Ponto Peso do solo 
compactado + cilíndro 

(kg) 

7 dias 
(MPa) 

Ponto Peso do solo 
compactado + cilíndro 

(kg) 

28 dias 
(MPa) 

1 3.940 0,5 1 3.815 0,63 

2 3.680 0,41 2 3.760 0,61 

3 3.780 0,47 3 3.750 0,65 

Fonte: O próprio autor 
 

O gráfico a seguir, apresenta os valores de resistência aos 7 e 28 dias de cura 

dos corpos-de-prova cilíndricos. 

 

Gráfico 16 - Resistência à compressão aos 7 e 28 dias de cura dos corpos-de-prova 
cilíndricos, amostra de solo com adição de 8% de cimento e 0,5% de resíduo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Com os valores obtidos no gráfico, foi possível se obter uma média de 0,58 

MPa aos 7 dias de cura, e aos 28 dias de cura 0,80 MPa dos corpos-de-prova 

cilíndricos. 

A tabela a seguir, mostra os valores referentes à amostra de solo com adição 

de 8% de cimento e 1,0% de resíduo. 
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Tabela 28 - Resistência à compressão dos corpos-de-prova cilíndricos com amostra 
de solo com adição de 8% de cimento e 1,0% de resíduo 

Resistência aos 7 dias Resistência aos 28 dias 

Ponto Peso do solo 
compactado + 
cilíndro (kg) 

7 dias 
(MPa) 

Ponto Peso do solo 
compactado + cilíndro 

(kg) 

28 dias 
(MPa) 

1 3.910 0,48 1 3.830 0,72 

2 3.860 Rompeu 2 3.820 0,66 

3 3.840 0,48 3 3.790 0,6 

 
Fonte: O próprio autor 

 

O gráfico a seguir, apresenta os valores de resistência aos 7 e 28 dias de cura 

dos corpos-de-prova cilíndricos. 

 

Gráfico 17 - Resistência à compressão aos 7 e 28 dias de cura dos corpos-de-prova 
cilíndricos, amostra de solo com adição de 8% de cimento e 1,0% de resíduo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Nota-se no gráfico que aos 7 dias de cura, o corpo-de-prova cilíndrico do 

segundo ponto rompeu-se mesmo antes do teste de resistência à compressão. A 

média obtida com esses valores, aos 7 dia foi de 0,60 Mpa, enquanto que aos 28 dias 

foi de 0,83 Mpa. 

A tabela a seguir, apresenta os valores da amostra de solo com adição de 8% 

de cimento e 1,5% de resíduo. 
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Tabela 29 - Resistência à compressão dos corpos-de-prova cilíndricos com amostra 
de solo com adição de 8% de cimento e 1,5% de resíduo 

Resistência aos 7 dias Resistência aos 28 dias 

Ponto Peso do solo 
compactado + 
cilíndro (kg) 

7 dias 
(MPa) 

Ponto Peso do solo 
compactado + 
cilíndro (kg) 

28 dias 
(MPa) 

1 3.905 0,47 1 3.885 0,67 

2 3.860 Rompeu 2 3.885 0,68 

3 3.885 0,41 3 3.905 0,68 

Fonte: O próprio autor 
 

O gráfico a seguir, apresenta os valores obtidos aos 7 dias e 28 dias de cura 

dos corpos-de-prova cilíndricos. 

 

Gráfico 18 - Resistência à compressão aos 7 e 28 dias de cura dos corpos-de-prova 
cilíndricos, amostra de solo com adição de 8% de cimento e 1,5% de resíduo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Nota-se no gráfico que aos 7 dias de cura, o corpo-de-prova cilíndrico do 

segundo ponto rompeu-se mesmo antes do teste de resistência à compressão, a 

mesma coisa ocorreu com o corpo-de-prova com adição de 1,0% de resíduo. A média 

obtida com esses valores de resistência foi de 0,56 MPa aos 7 dias e 0,86 MPa aos 

28 dias de cura. 

No gráfico a seguir, estão dispostas as médias das resistências de todos os 

traços de corpos-de-prova cilíndricos estudados no presente trabalho. 
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Gráfico 19 - Resistência à compressão dos corpos de prova cilíndricos 

  
Fonte: O próprio autor 

 
 

De modo geral e conforme indicado no gráfico 15, observa-se que aos 7 dias, 

os traços com adição do resíduo de pinus apresentaram uma redução dos valores de 

resistência à compressão dos corpos de prova cilíndricos. Contudo o traço com 1,0% 

de Resíduo de pinus obteve o mesmo valor do traço com solo mais 8% Cimento.  

 Aos 28 dias de cura, observa-se um aumento significativo na resistência à 

compressão dos corpos-de-prova cilíndricos em comparação aos 7 dias. É de fácil 

percepção que o traço contendo apenas solo e o traço que contém solo com adição 

de 0,5% de resíduo e mais 8% de cimento possuem a mesma resistência. 

 É perceptível também, que os maiores valores de resistência aos 28 dias estão 

concentrados nos corpos-de-prova contendo solo acrescido com 8% de cimento e no 

solo com adição de 1,5% de resíduo e teor de cimento de 8%. 

Com isso, podemos observar que dentre todos os traços contendo a adição do 

resíduo, o que obteve maior resistência foi o traço com 1,5% de resíduo. 
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3. CONCLUSÃO 

  

 Em meio ao levantamento dos dados apresentados na pesquisa bibliográfica 

do presente Trabalho de Conclusão de Curso, é de fácil percepção que a serragem 

do Pinus elliottii e Pinus taeda é um material que possui grande potencial, podendo 

ser utilizado a fim de se obter uma adição ao tijolo de solo-cimento, sendo também, 

uma matéria-prima de grande abundância na região, que na maioria das vezes, passa 

despercebida, podendo ser utilizada para outras aplicações. 

 A utilização da serragem dos Pinus elliottii e Pinus taeda na confecção de tijolos 

de solo-cimento é uma alternativa para a sustentabilidade, que hoje muito se fala, pois 

são gerados cerca de 10 toneladas/dia desse resíduo, e a empresa que nos forneceu 

o resíduo, armazena o mesmo em um depósito a céu aberto. A emulsão acrílica 

utilizada é uma alternativa para as fibras, pois cria sobre as partículas da madeira uma 

camada impermeável que impede a água de solubilizar os extrativos da madeira, os 

quais são nocivos à hidratação do cimento, vindo a receber o tratamento adequado, 

para que suas fibras não prejudiquem o tijolo. 

Em relação a umidade higroscópica foi possível observar que conforme 

aumentava-se a adição de Resíduo de Pinus diminuía-se a umidade higroscópica.   

A adição de Resíduo proporcionou melhores condições de trabalhabilidade, 

causada pela redução do Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez e também 

ocasionou um aumento da umidade ótima e aumento da massa específica, indicando 

uma pior compactação, e portanto, a obtenção de tijolos menos resistentes, com maior 

absorção de água.   

Nos resultados apresentados pelos ensaios realizados no laboratório, se 

objetivou avaliar a possibilidade de aproveitamento dos resíduos do Pinus Elliottii e 

Pinus Taeda na confecção de tijolos de solo-cimento. Para tanto, foi realizado um 

estudo de dosagem das composições do solo-cimento com a adição de 0,5%, 1,0% e 

1,5% de serragem em relação a massa de solo. Conforme os resultados de ensaios 

realizados em corpos-de-prova cilíndricos, verificou-se que a adição dos resíduos 

proporcionou uma diminuição na resistência à compressão quando comparado 

somente ao solo-cimento, sendo que o melhor resultado foi apresentado pelo traço 

1,5% de resíduo, pois obteve uma resistência de 0,86 Mpa, estando muito próximo do 

traço somente de solo e cimento. 
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Na energia de compactação Proctor Normal, houve um aumento na massa 

específica, o que indica uma pior compactação e se fossem realizadas a confecção 

dos tijolos, apresentaria uma menor resistência e uma maior absorção de água, pois 

o traço com 1,5% de resíduo obteve um aumento de 0,98% na umidade ótima, em 

relação ao solo-cimento.  Isso ocorreu pelo fato de o resíduo demandar uma 

quantidade maior de água nos ensaios de compactação, por isso se obteve um 

aumento da umidade ótima e também um aumento na massa específica.  

Entre todos os traços, a adição de 1,5% de resíduo possuiu melhor 

trabalhabilidade e obteve uma maior resistência entre eles. 

Realizou-se apenas a dosagem do solo-cimento, com três teores de serragem. 

Como sugestão para trabalhos futuros, pode ser efetuada a confecção dos tijolos de 

solo-cimento, bem como um estudo sobre a variação do teor de cimento e do teor de 

adição da serragem do Pinus, além de um estudo do desempenho estrutural, térmico 

e acústico de paredes construídas com este tijolo. 
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