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1) Resumo 
 

 A construção civil, dentre as demais atividades humanas, é considerada como 

uma das principais geradoras de resíduos. Nas últimas décadas, têm-se ouvido 

frequentemente os termos reciclagem, desenvolvimento sustentável e preservação 

ambiental. Esta crescente preocupação da comunidade científica é característica de 

uma nova fase de desenvolvimento do engenho humano, levando em conta não 

apenas os objetivos para os quais uma técnica é desenvolvida, mas também que 

impactos esta técnica causará ao meio.  
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2) Introdução 
 
 A preocupação com o grave problema da geração de resíduos na construção 

civil e na indústria vem, cada vez mais, despertando a conscientização da 

necessidade de realização de estudos com vistas a melhorar o ciclo de produção e 

adequar a destinação dos resíduos gerados.  

 Matéria publicada na Revista Referência estima que, anualmente, sejam 

produzidas 620 mil toneladas de serragem, o que justifica a pesquisa de formas de 

aproveitamento desse material, já que trata-se de matéria-prima abundante. 

Reutilizar a serragem como agregado miúdo em blocos, de acordo com 

Grandi (1995, apud DANTAS FILHO, 2004), visa melhorar o conforto ambiental da 

edificação e dá ao resíduo um destino mais nobre que a combustão.  

 

3) Objetivo 
 

 O objetivo deste trabalho é determinar as propriedades físico-mecânicas dos 

blocos de alvenaria produzidos com pó de serragem de madeira, por meio de 

metodologia de ensaio proposta por norma, e verificar se estes sofrem ataque de 

insetos xilófagos. 

 

4) Metodologia 
 

 Produção, em fábrica, de blocos em quatro traços distintos: 1) traço padrão do 

fabricante, para efeito de comparação; 2) traço com 40% do volume de areia 

substituído por pó de serragem; 3) traço com 50% do volume de areia substituído 



pelo pó de serragem e 4) traço com 60% do volume de areia substituído pelo pó de 

serragem.  

 Execução de ensaios de resistência à compressão e absorção de água, 

conforme NBR 12118 (2013), após 28 dias. 

 Análise e comparação dos resultados obtidos nos blocos feitos com o pó de 

serragem com o traço padrão do fabricante e com os requisitos mínimos apontados 

pela NBR 6136 (2008). 

 

5) Desenvolvimento 
 

 Serragem obtida em serraria da região. Foram recolhidos cerca de 60Kg de 

serragem, sendo cerca de 30Kg utilizados na produção. A serragem foi previamente 

peneirada de modo a utilizar somente material fino, sendo eliminadas partículas 

retidas na peneira 4,8mm. 

Os blocos foram fabricados em 06/07/2013 e transportados para o laboratório 

da faculdade em 08/07/2013, onde permaneceram em câmara úmida durante 28  

dias. 

 Executada a regularização das superfícies dos blocos para o ensaio de 

resistência à compressão entre 5 e 8 de agosto. Utilizada pasta de cimento para 

fazer a regularização. 

 Ensaio de rompimento realizado no laboratório da faculdade, com o 

acompanhamento de dois técnicos laboratoristas e do professor orientador. Foram 

rompidos três blocos de cada traço. Ensaio de absorção de água e ensaio de ataque 

por insetos xilófagos em andamento. 

 

6) Resultados preliminares 
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27147 64300 2,4 26243 167200 6,4 

26838 62300 2,3 26570 159400 6,0 

27211 63700 2,3 26556 171000 6,4 
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