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RESUMO 

A terra acompanha a civilização humana desde o princípio das construções. 

Este material além de ser abundante, traz ótimos benefícios térmicos e acústicos à 

habitação. O objetivo do estudo é o desenvolvimento de tijolos prensados de solo-

cimento como alternativa para uso em edificações, utilizando solo escavado de 

terraplenagem, e resíduos de blocos cerâmicos provenientes de construção, para 

correção granulométrica do solo natural. Foram realizados ensaios de 

caracterização física do solo e dos resíduos utilizados, traçando seu perfil 

granulométrico, ensaio de compactação para definir umidade ótima e ensaio de 

retração para detecção de argilas expansivas presentes no solo. Ensaios de 

caracterização química do solo para conhecer seu potencial hidrogeniônico (pH) e 

teor de sais totais, além de ensaio de caracterização biológica, para identificar 

presença de matéria orgânica no solo. 

INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios da humanidade o material terra é utilizado como um dos 

principais elementos na construção de abrigos, datando de milhares de anos e 

sendo, junto com a pedra e a madeira, primordiais para a evolução da história da 

construção civil e, consequentemente, da história do homem. 

Segundo Lorenzett (2001) a moradia pode ser considerada uma necessidade 

básica, como a alimentação e a vestimenta, um bem de raiz que tem a 

particularidade de necessitar da terra como suporte. Associando os dois aspectos 

abordados, terra como suporte e construção com baixo custo, podemos utilizar este 

material na construção de moradias nessa modalidade. 

Visando o uso deste material gerado pelas construções nos grandes centros 

urbanos, será feito um estudo de viabilidade da confecção de tijolo prensado de 

solo-cimento, estudando as propriedades do material coletado.  

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Apresentar por meio de ensaios de laboratório e experimentos 

empíricos as características de resistência física, mecânica e o comportamento de 

materiais sustentáveis no uso do desenvolvimento do tijolo de solo-cimento. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O material escolhido, tanto no seu estado natural como os resíduos de blocos 

cerâmicos para a confecção do protótipo do tijolo de solo-cimento, será coletado em 

um edifício, localizado no bairro do Gonzaga, na cidade de Santos.  
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A coleta de amostra será feita conforme Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) NBR NM26/2009 e ABNT NBR NM27/2001. 

Os ensaios de caracterização de solos têm como objetivo a caracterização do 

material, tais como: Umidade; Determinação do teor de umidade natural da amostra 

pela NBR9939/1987; Teor de umidade total; Sedimentação – ensaio do pote; Ensaio 

de granulometria pela NBRNM248/2003; Ensaio de consistência pela NBR 

6459/1984 e NBR 7180/1984; Limite de liquidez pela NBR 6457/1986 e NBR 

6459/1984; Limite de plasticidade pela NBR 6457/1986 e NBR 6459/1984; Índice de 

plasticidade pela NBR 6457/1986 e NBR 6459/1984; Medição do potencial 

hidrogeniônico indicando a acidez, neutralidade ou alcalinidade da amostra. 

Os protótipos serão produzidos em prensa manual, nas dimensões de 

5x11x23 (cm). A composição das misturas serão realizados com uma porção padrão 

definida como 1 porção de Cimento Portland CP-III e 8 porções de solo misturado 

com resíduos de bloco cerâmico triturado. Sendo compostos 3 traços (A, B e C), 

pela mistura do solo seco e resíduo do bloco cerâmico triturado, nas proporções 60 

e 40%, 70 e 30% e 80 e 20 % respectivamente, com adição de água. O processo de 

mistura adotado será feito manualmente. Após realizada a mistura, o material será 

aplicado manualmente na prensa e mantido abrigado das intempéries. O processo 

de secagem será realizado em duas etapas. A primeira em câmara úmida por 7 dias. 

A segunda com secagem a sombra até a idade de 28 dias. O material será 

armazenado em laboratório. 

Serão realizados ensaios complementares: absorção de água: por 

capilaridade e total; retração linear; caracterização visual; determinação de 

resistência a compressão;  

DESENVOLVIMENTO 

Segundo a NBR 12253/1992, define-se como tijolo de solo-cimento o produto 

endurecido, resultante da cura de uma mistura íntima compactada de solo, cimento e 

água, em proporções estabelecidas através de dosagem. O solo é o material 

fundamental, que entra em maior proporção, devendo ser, se necessário corrigido de 

modo que permita o menor consumo possível de cimento. Segundo PINTO (1980) o 

solo ideal deve conter 15% de silte mais argila, 20% de areia fina, 30% de areia 

grossa e 35% de pedregulho. 
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Quando o solo não possui essas características, muitos autores consideram a 

possibilidade de se efetuarem correções na sua granulometria, através da 

composição com solos mais arenosos ou mesmo a adição de areia grossa, de modo 

que o resultado seja favorável, técnica e economicamente (FERRAZ, 2004). 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Na avaliação de umidade, as amostras apresentaram variação de 6,64% entre 

o maior e o menor percentual, com umidade média de 13,15%; No ensaio do pote, 

houve semelhança no perfil do material decantado e presença de material em 

suspensão nas amostras. Os grãos mais finos apresentaram-se em pequenos 

percentuais, o que já era previsto e reafirma a necessidade da adição dos resíduos 

de bloco cerâmico triturado; No ensaio de granulometria, todas as amostras foram 

classificadas como agregado miúdo do tipo areia muito fina. Na análise de potencial 

hidrogeniônico, as amostras 1 e 4 apresentaram valores praticamente neutros, 

enquanto as amostras 2 e 3 tenderam mais a alcalinidade. 

Após avaliação e análise dos resultados obtidos nos ensaios realizados, ficou 

constatado a semelhança das 4 amostras, em todos os ensaios, justificando a 

uniformização destas para execução dos protótipos. 
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