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RESUMO 

 

 

 

 

Este trabalho teve o objetivo de verificar a influência do massará, enquanto componente 

de argamassa, no processo de formação do salitre em rebocos de paredes de edificações. 

O massará é um material cerâmico, geralmente de textura areno argilosa encontrado em 

grandes volumes na cidade de Teresina, capital do Estado do Piaui, que associado ao 

cimento portland, forma argamassa para assentamento e para reboco na construção civil. 

O salitre ou florescência é uma patologia que acontece nos rebocos, provindo, 

invariavelmente, da reação entre sais solúveis presentes nos materiais, água e oxigênio. 

Esta patologia, supostamente creditada ao massará fez com que seu uso sofresse 

redução significativa no mercado das edificações. Verificar esta situação com 

determinado rigor científico faz parte da proposta deste trabalho.  

Foram executados ensaios de granulometria, limites de consistência (LL, LP e IP), 

determinação do potencial de hidrogênio (pH), capacidade de troca de cátions (CTC), 

condutividade elétrica (CE), fluorescência de raios X (FRX) e difração de raios X 

(DRX).    

As amostras de massará analisadas, em número de seis, inclusive amostra de reboco 

salitrado, apresentaram potencial de hidrogênio (pH) médio igual a 5,7 em água e 5,2 

em KCl N e condutividade elétrica (CE), igual a zero. Estes resultados apontaram para a 

afirmativa que o massará é um material que não apresenta teor de salinidade que possa 

ser levado em consideração. Conclui-se, portanto, que o material analisado não 

concorre, pelo menos com relação à presença de sais solúveis, para a formação do 

salitre. 

Palavras chaves: massará, salitre, salinidade.  

 

 

 



   

ABSTRACT 

 

 

This work had to verify the influence of massará, while mortar component, in the 

process of formation of saltpeter in cementitious plaster walls of buildings. The massará 

is a ceramic material, texture areno usually found in large volumes argillaceous 

sediments in Teresina, Piaui State capital, which is associated with the Portland cement 

mortar form for fixing and finishing in construction. Saltpeter or flowering is a 

pathology that happens in gypsum wallboard, which invariably reaction between soluble 

salts present in materials, water and oxygen. This pathology, supposedly credited to 

massará caused its use to suffer significant reduction in the market of the buildings. 

Verify this situation with particular scientific rigor is part of the proposal of this work. 

Grading tests Were performed, consistency limits (LL, LP and IP), determination of 

potential hydrogen, capacity Exchange (CTC), electrical conductivity (EC), x-ray 

fluorescence (FRX) and x-ray diffraction (DRX). Massará analysed samples in number 

six, including sample plastering salitrado presented potential hydrogen medium 5.7 in 

water and 5.2 on KCl n and electrical conductivity (EC), equal to zero. These results 

pointed to the affirmative that massará is a material that does not provide salinity 

content that can be taken into consideration. It is therefore concluded that the material 

analyzed not competing, at least with respect to the presence of soluble salts, for the 

formation of saltpeter. 

 

 Keywords: massará, saltpeter, salinity. 
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CAPÍTULO I 

 

 1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A natureza se encarregou de disponibilizar uma grande quantidade de materiais 

para que o homem possa fazer uso. Os processos geológicos com seu tempo infinitamente 

longo e sua ação amplamente distribuída, deram origem às principais matérias-primas (VAN 

VLACK, 1973), dentre as quais pode-se observar os materiais cerâmicos, provenientes da 

decomposição de rochas por intemperismos físicos e químicos. O massará, objeto de estudo 

deste trabalho, é um material muito empregado na construção civil na cidade de Teresina, 

Capital do Estado do Piauí, bem como em cidades vizinhas, que entra na composição de 

argamassa utilizada tanto para assentamento como para revestimento de paredes. 

 Apesar de exigir para o seu uso um tratamento prévio de simples peneiramento, 

onde se descarta a fração mais grossa que é o seixo, cujo aproveitamento é feito na 

composição do concreto, o massará entra na composição da argamassa substituindo a barro e 

a areia. A justificativa desta substituição encontra-se na descoberta que o massará contém 

naturalmente a dosagem certa entre barro e areia, assim como os calcários argilosos que 

contêm tanto carbonato de cálcio como argilominerais nas proporções adequadas para a 

fabricação de cimento e são chamados cimentos naturais (cement rock). 

 Na condição de agregado com dosagem ideal e também associado ao cimento 

portland para a preparação de argamassa, o massará passa a ser um material de grande 

importância no mercado da construção civil teresinense.   

 Do final dos anos 80 até meados da década de 90, o massará comportou-se como 

o material para construção civil mais demandado, principalmente para a construção de 

moradias de parcela da população de menor poder aquisitivo. 

 Na atual conjuntura, onde o setor da construção civil deverá sofrer um incremento 

significativo, principalmente na área da habitação popular ou habitação de interesse social 

(HIS), entende-se que alternativas que visem facilitar e sobretudo visem o barateamento dos 

custos de execução de obras, devem ser buscadas e desenvolvidas.  

 Acredita-se que a retomada, de forma massificada, da utilização do massará como 

elemento componente da argamassa, principalmente de assentamento, seja uma dessas 

alternativas. Nesse sentido, é fundamental a análise e a compreensão do fenômeno 
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popularmente conhecido como salitre, cuja existência causou o desuso, em larga escala, do 

massará. 

 O massará, pela sua vasta utilização, chegou a ter um programa de distribuição 

gratuita, denominado MASSARÁ DO POVO, por parte da Prefeitura Municipal de Teresina, 

para a população de baixa renda, assim como virou moeda de toca entre políticos e eleitores, 

principalmente quando das proximidades das eleições. 

  Retomar a possibilidade de utilização massiva do massará através de uma 

elaborada investigação no intuito de se estabelecer uma verdade sobre a sua real contribuição 

para a formação do fenômeno salitre nos rebocos das paredes das edificações, é a proposta 

deste trabalho de pesquisa. 

 Considerou-se como eixo principal de trabalho a seguinte hipótese: “A alta 

concentração de sais hidratados, localizada principalmente na fração argila do material 

massará, favorece o processo de salitrização dos rebocos de paredes das edificações. 

 O objetivo geral desta pesquisa foi o de verificar a influência da salinidade do 

massará, considerando a sua fração argila, no processo de formação do salitre em 

revestimentos (reboco) de paredes de edifícios. O salitre é uma patologia da construção civil, 

que acontece mais especificamente nas argamassas, proveniente de reações entre sais 

hidratados, nelas contidos, água e oxigênio. 

 O trabalho está apresentado em seis capítulos: Capítulo 1 – Introdução; Capítulo 2 

– Revisão Fundamental; Capítulo 3 – Materiais e Métodos; Capítulo 4 – Resultados e 

Discussão; Capítulo 5 – Conclusão; e Capítulo 6 – Sugestões para trabalhos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

CAPÍTULO II 

 

 

2. REVISÃO FUNDAMENTAL 

 

2.1 Aspectos históricos 

 

 No final da década de 70, o setor da construção civil da cidade de Teresina, 

vivencia o início de um processo de mudança no modo de preparação da argamassa, 

principalmente da argamassa para assentamento. O velho processo de preparo foi, de forma 

quase que abrupta, substituído em modo e em materiais. A argamassa utilizada até então, na 

construção civil, era preparada basicamente com cal, barro e areia, num traço em volume, 

correspondendo a 1: 2: 3. Estabelecidas as proporções do traço, que variavam em função da 

“liga” do barro, ou seja, em função do seu teor de argila, as proporções mais comuns eram do 

tipo 1: 3: 5 e 1: 4: 6. O traço, portanto, era “virado”, ou seja, era feita a mistura entre seus 

componentes com adição de água. Este procedimento era executado com ferramentas rústicas, 

tipo pá e enxada. 

 Feito o traço, este era disposto em “ruma” ou “leira”, cujo volume variava de 

acordo com o tamanho da obra. A argamassa pronta ficava recoberta com palha de babaçu ou 

carnaúba. Desta forma, conservava a umidade, uma vez que se encontrava protegida da luz 

solar. Permanecia assim por um período de três a cinco dias, sendo molhada diariamente uma 

ou duas vezes. Esta manobra era considerada necessária para a realização do processo de 

“cura”, que vulgarmente era chamado de “curtição”. Durante o processo de “cura”, dizia-se 

que a argamassa estava sendo “curtida”. 

 Até o final desse período (segunda metade da década de 70), a cal tinha uma 

grande importância no setor da construção civil teresinense, pois sua presença era obrigatória 

em todos os traços utilizados. Desta forma, havia pelo menos um deposito de cal em cada 

bairro da cidade de Teresina, que negociava o material em “quartas”, unidade de medida que 

corresponde ao volume de duas latas de 18 litros. 

 Com a entrada do massará em cena, o quadro da construção civil em Teresina 

começa a sofrer mudanças, pois este dispensa a cal e a areia, compondo-se com o cimento 

portland num traço básico em volume tipo 1:8 (cimento:massará). Assim, o traço feito com 

cal, barro e areia começa a sair de cena, dando lugar para o traço de cimento e massará numa 

razão que varia de 1: 4 a 1:12. 
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 A possibilidade de trabalhar somente com dois elementos sólidos no sistema, e o 

descarte do prazo de cura, fazendo com que haja ganhos no tempo de execução das obras, são 

fatores que fizeram com que o massará se consolidasse como material de construção, mais 

especificamente como componente de argamassa. A consolidação do uso do massará, 

portanto, em conjunto com o cimento portland, trouxe uma nova realidade para o mercado dos 

materiais, pois, provocou a extinção dos depósitos de venda da cal na cidade de Teresina. 

 

2.2 Massará 

 

  Correia Filho (1997) descreve o massará como um termo regional, conhecido 

apenas na região de Teresina, que serve para definir um sedimento conglomerático com 

matriz areno-argilosa. Correia Filho (1997), afirma também, que o massará é um material 

ligante, de pouca consistência, facilmente desagregável (friável), contendo seixos brancos de 

sílica, bem arredondados. Para ser utilizado como material construtivo componente da 

argamassa, o massará é processado por tamisação, onde todo o pedregulho existente (seixo 

rolado) é descartado. 

 Em função de suas propriedades ligantes o massará tem uso diversificado no setor 

da construção civil. A sua matriz areno-argilosa é largamente utilizada como aglomerante nas 

argamassas para assentamentos e revestimentos e o seixo resultante do peneiramento é, por 

sua vez, bastante utilizado como agregado para concreto.  

  

2.3 Salitre 

 

 O termo “salitre” (saltpeter), na literatura, é basicamente identificado como nitrato 

de sódio (NaNO3) ou nitrato de potássio (KNO3). Essa composição corresponde a um sal 

encontrado, de forma natural, abundantemente no Chile e na China. A sua utilização vai desde 

a fabricação de explosivos até a conservação de alimentos. Esse elemento pode ocorrer pela 

mistura de matérias orgânicas em decomposição, como resíduos de estábulos, ricos em 

nitrogênio, com cinzas vegetais que contêm sais de potássio e calcário. Salitre, também, é a 

denominação para o nitrato de cal, que nas paredes úmidas, se apresenta em forma de 

florescências salinas. 

 Florescência, ou cristalização de sais é um processo que geralmente consiste na 

migração da umidade da parte interna para a parte externa de uma parede, levando consigo 

sais solúveis, ocasionando patologia que vai de simples manchas na superfície à desagregação 
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estrutural do reboco (LUBELLI e ROOJI, 2008). Este processo é também denominado 

“salitre”. 

 Três elementos são fundamentais para a ocorrência do fenômeno salitre: presença 

de sais solúveis nos materiais componentes da argamassa empregada; existência de água e 

condições de capilaridade em função das possibilidades de fluxo da solução formada no 

interior das paredes (DOW e GLASSER, 2002; BENAVENTE et al apud CULTRONE e 

PARDO, 2008). Desta forma, se torna importante conhecer estes materiais, sobretudo os 

minerais não metálicos, para a compreensão deste fenômeno. 

 No setor da construção civil, principalmente na região de Teresina, o termo 

“salitre” (saltpeter) é comumente utilizado para designar uma patologia tecnicamente 

conhecida como florescência, que é um fenômeno produzido pela cristalização de volumes de 

sais solúveis (sais hidratados) existentes em materiais componentes de argamassas utilizadas 

em rebocos, podendo ocorrer também em peças cerâmicas. 

 Em geral é possível se encontrar nas argamassas substâncias solúveis capazes de 

produzir eflorescências de sais. Esse fenômeno consiste na deposição de material na 

superfície do revestimento de argamassa, normalmente esbranquiçado pelo efeito de 

percolação da água através do revestimento e que promove a lixiviação destes sais para a 

superfície de evaporação da água. Portanto, a umidade e os sais hidratados presentes no 

processo de degradação, são, entre outros, os mais recorrentes casos de danos a rebocos e 

substratos. 

 A precipitação de sais solúveis pode ocorrer de duas formas: eflorescência e 

criptoflorescência (subfloresência). As eflorescências são formações de sais cristalizados que 

se situam na superfície do revestimento. Estas eflorescências geralmente são inofensivas 

quanto à deterioração dos materiais, podendo, muitas vezes, ser removidas por escovagem ou 

lavagem úmida. No entanto, elas podem alterar a aparência da superfície sobre a qual se 

depositam e, em determinados casos seus sais constituintes podem ser agressivos, causando 

desagregação profunda nos rebocos (MARTINS, 2008; BAUER, 2007; DOW e GLASER, 

2002). 

 As criptoflorescências ou subflorescências se constituem em depósitos interiores, 

devido ao aumento do volume sólido resultante das tensões superficiais de cristalização dos 

sais. Os sais formados no interior dos rebocos podem ser bastante destrutivos, uma vez que, 

por aumentar de volume ao cristalizar e também ao absorverem água, estimulam perda de 

aderência e fendilhação e, por vezes, perda de coesão do reboco (QUARCIONI; CHOTOLI; 

ALEIXO, 2004; OLIVEIRA, 1989). Assim, se os líquidos permitem o transporte de um sal, a 
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evaporação, que pode ocorrer tanto na superfície (eflorescência) como no interior de um 

material (criptoflorescência), ocorre segundo sua cristalização. Desta forma, quanto mais 

tempo uma solução salina permanece nos poros, maior é o dano que podem sofrer os 

materiais de construção. 

 

2.4 Argamassa 

 

2.4.1 Argila 

 

 A argila é a fração mais fina do corpo de um solo. Ela é essencialmente formada 

por partículas cristalinas extremamente pequenas de elementos denominados argilominerais 

que são compostos por silicatos hidratados de alumínio e ferro, contendo ainda, geralmente, 

certo teor de elementos alcalinos e alcalino-terrosos. Além dos argilominerais a argila contém 

outros materiais e minerais, tais como matéria orgânica, sais solúveis e partículas de quartzo, 

pirita, mica, calcita, dolomita e outros minerais residuais e pode conter, também minerais não 

cristalinos ou amorfos. A argila é, portanto, um material natural, terroso, de granulação fina, 

que geralmente adquire plasticidade quando umedecido com água. Basicamente a argila é 

formada por silicatos hidratados de alumínio, ferro e magnésio (SANTOS, 1975). 

 Os argilominerais, que Caputo (1988) prefere chamar de minerais argílicos, estão 

distribuídos em três grupos: caulinita, montmorilonita e ilita. 

 A caulinita é o argilomineral mais frequentemente encontrado na natureza, sendo 

formado pelo empilhamento regular de camadas 1:1 em que cada camada consiste em uma 

folha de tetraedros SiO4 e uma folha de octaedros Al2(OH)6, que  também é chamada de folha 

de gibsita, ligadas entre si em uma única camada, através de oxigênio em comum, dando uma 

estrutura fortemente polar. Montmorilonita é um argilomineral constituído por duas folhas de 

silicato tetraédricas, com uma folha central octaédrica, unidas entre si por oxigênios comuns 

às folhas. Esta estrutura faz com que este argilomineral seja muito expansivo. O 

empilhamento de suas camadas é do tipo 2:1. O argilomineral ilita tem a estrutura cristalina 

semelhante à montmorilonita, com a diferença de que há substancialmente uma substituição 

maior de alumínio por silício, o que dá uma maior carga à estrutura cristalina, sendo o potásio 

o cátion neutralizante. A ilita é menos expansiva que a montmorilonita (SANTOS, 1975; 

CAPUTO, 1988). 

 A coesão é uma propriedade comum a todas as argilas, pois esta é que lhes 

confere plasticidade, ou seja, a propriedade de ser conformada e moldada quando misturada 
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com água. Todas as argilas contêm água, mas ela é mantida de duas maneiras completamente 

diferentes, e é importante distinguí-las. O leve desbalanceamento das cargas nas partículas de 

argilominerais, causado por imperfeições e distorções estruturais, atrai não somente cátions 

mas também moléculas de água. Portanto, cada partícula de argilomineral é envolvida e 

separada de suas vizinhas por um envoltório aquoso. Em geral, quanto maior for a capacidade 

de troca catiônica do argilomineral, mais largo o envoltório de água, e consequentemente mais 

plástica será a argila. Esta água é chamada de água de adsorção. Ela pode ser extinta a 105-

110
o
C fazendo com que a plasticidade da argila desapareça. No entanto, a simples adição de 

água faz com que a plasticidade retorne. A outra maneira é chamada de água de constituição. 

Esta água é parte estrutural das camadas de silicato de alumínio hidratado e aparece como 

grupos (OH) na fórmula química dos minerais. Ela só começa a ser eliminada a partir de 

400
o
C, não sendo extinta por secagem. Ocorre, na realidade, uma transformação química 

irreversível na qual os argilominerais se transformam em aluminosilicatos anidros (BROWN 

et al, 1995).   

 

2.4.2 Cimento 

 

 O cimento é um material produzido basicamente pela mistura do calcário, argila e 

areia sob alto aquecimento. Alves (1978) afirma que teoricamente todos os materiais que 

contenha cal, sílica, alumina e ferro serviriam como matéria-prima para a fabricação de 

cimento. Entretanto, esta fabricação é impraticável, uma vez que o seu produto final torna-se 

inviável economicamente. Utiliza-se, portanto, matéria-prima de fácil extração, como o caso 

do calcário. O calcário utilizado na fabricação do cimento não deve conter na sua composição 

mais que 5% de magnésia (MgO), pois este elemento é danoso ao cimento, uma vez que ele 

tem a possibilidade de aumentar de volume durante a hidratação. 

 Certos agregados reagem com os álcalis do cimento provocando aumento de 

volume, que no concreto, fatalmente irá causar expansão, fissuras e até deterioração. O sódio 

e o potássio são componentes indesejáveis no cimento, cujo teor na sua composição não deve 

ultrapassar 0,6%, acima do qual a reação álcali-agregado acontece, fazendo com que surjam 

danos na sua aplicação, principalmente no concreto. 

 Os cimentos são materiais que aglomeram os agregados diretamente quanto ao 

seu uso final. Para que isso aconteça, uma reação química está sempre envolvida, formando 

ligações químicas. Os cimentos dependem de água e de outros líquidos para adquirirem 

consistência de trabalho (trabalhabilidade). 
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 Os cimentos cerâmicos são produzidos por reações químicas que podem ser feitas 

com a liberação ou o consumo de água. Os cimentos cujas reações consomem água são 

chamados de cimentos hidráulicos, sendo o principal ou o mais comum deles o cimento 

portland, seguido do gesso. Os principais componentes do cimento portland são os silicatos 

dicálcico (C2S) e tricálcico (C3S), aluminato tricálcico (C3A) e o ferro aluminato tetracálcico 

(C4AF) que são, basicamente, os responsáveis por suas características adesivas e são estáveis 

em meio aquoso (MEHTA, 1994). Esses elementos invariávelmente contribuem para a 

formação de eflorescências nas obras de concreto armado. Patton (1978) indica que o silicato 

tricálcico (C3S) quando se hidrata produz três vezes mais hidróxido de cálcio do que a 

hidratação do dióxido de cálcio (CaO2). O aluminato  tricálcico (C3A) se hidrata sem usar ou 

produzir cal (CaO). Gambale et al (1997),  afirmam que estes compostos também provocam 

retração no concreto.  Os sulfatos estão entre os agentes mais agressivos ao concreto, tanto 

que a ação de águas sulfatadas traz ao longo de algum tempo a sua total desagregação. 

  Na fabricação do cimento, Brown (1995), comenta que as matérias-primas devem 

estar presentes nas proporções corretas, pois a falta ou o excesso de qualquer um dos 

constituintes principais resultará em um produto deficiente. Assim, muito calcário produzirá 

excesso de cal virgem (CaO) no cimento, que ao reagir com a água formará hidróxido de 

cálcio (Ca(OH)2), causando expansão de volume e, por conseguinte, fraqueza do cimento após 

a pega. Por outro lado, a deficiência em cal virgem impede a formação de silicato tricálcico, 

que é um elemento importante no processo de hidratação do cimento. 

 

2.4.3 Sais solúveis 

 

 Os sais originam-se durante o processo de formação do solo ou então são trazidos 

por movimentos de águas subterrâneas. O termo sais solúveis quando aplicado a solo, designa 

aqueles constituintes que apresentam apreciável solubilidade em água. Com relação à origem 

dos sais, a Tabela 01, a seguir, apresenta uma relação da natureza química dos sais solúveis e 

suas prováveis fontes. 
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Tabela 01. Natureza química dos sais solúveis 

Composição Química Fonte Provável Solubilidade em Água 

Carbonato de Cálcio 

Carbonatação da cal 

lixiviada da argamassa ou 

concreto 

Pouco solúvel 

Carbonato de 

Magnésio 

Carbonatação da cal 

lixiviada de argamassa de 

cal não-carbonatada 

Pouco solúvel 

Carbonato de Potássio 

Carbonatação dos 

hidróxidos alcalinos de 

cimento com elevado teor 

de álcalis 

Muito solúvel 

Carbonato de Sódio 

Carbonatação dos 

hidróxidos alcalinos de 

cimento com elevado teor 

de álcalis 

Muito solúvel 

Hidróxido de Cálcio 
Cal liberada na hidratação 

do cimento 
Solúvel 

Sulfato de Magnésio Água de amassamento Solúvel 

Sulfato de Cálcio Água de amassamento Parcialmente solúvel 

Sulfato de Potássio 
Agregados, água de 

amassamento 
Muito solúvel 

Sulfato de Sódio 
Agregados, água de 

amassamento 
Muito solúvel 

Cloreto de Cálcio 

Água de amassamento, 

limpeza com ácido 

muriático 

Muito solúvel 

Cloreto de Magnésio Água de amassamento Muito solúvel 

Cloreto de Alumínio 
Limpeza com ácido 

muriático 
Solúvel 

Cloreto de Ferro 
Limpeza com ácido 

muriático 
Solúvel 

     Bauer, 2007 
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 Os sais no solo e na água do solo provocam problemas nas edificações, 

principalmente nos rebocos, quando migram através da alvenaria por meio da umidade 

ascendente. Os sais solúveis são o principal agente da degradação dos materiais usados na 

construção civil, principalmente os materiais porosos. 

 A solubilidade do sal tem relação importante com o seu grau de dissociação 

iônica. Usberco e Salvador comentam que os sais solúveis apresentam um elevado grau de 

dissociação, originando soluções com grande quantidade de íons (iônicas) e, por isso, são 

considerados bons eletrólitos. Os sais insolúveis, entretanto, sofrem pequena dissociação 

iônica, originando soluções com pequena quantidade de íons, sendo, portanto, considerados 

maus eletrólitos. 

 

2.5 Ensaios 

 

2.5.1 Análises Físicas 

 

2.5.1.1 Granulometria 

 

  Por granulometria ou análise granulométrica entende-se a ação executada para se 

fazer o reconhecimento do tamanho dos grãos de um solo. Esta ação ocorre de duas maneiras: 

por peneiramento e por sedimentação (RUIZ, 2005). Dependendo do material e dos objetivos 

da pesquisa realizada, emprega-se uma ou as duas maneiras na análise granulométrica, uma 

vez que a análise por peneiramento tem como limitação a abertura da malha das peneiras, que 

não pode ser tão pequena quanto o diâmetro de interesse. A menor peneira costumeiramente 

empregada é a de nº 200, cuja abertura é de 0,075 mm. Existem peneiras mais finas para 

estudos especiais, mas são pouco resistentes e por isso não são usadas rotineiramente. Mesmo 

estas, por sinal, têm aberturas muito maiores do que as dimensões das partículas mais finas do 

solo. 

 Quando há interesse no conhecimento da distribuição granulométrica da porção 

mais fina dos solos, emprega-se a técnica da sedimentação, que se baseia na Lei de Stokes: a 

velocidade de queda de partículas esféricas num fluido atinge um valor limite que depende do 

peso específico do material da esfera (Ys), do peso específico do fluido (Yw), da viscosidade 

do fluido (µ), e do diâmetro da esfera (D), conforme a expressão: 
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   Ys – Yw 

                  V =  ------------ .  D
2 

                             18 . µ 

 

 Colocando-se uma certa quantidade de solo (uns 60g) em suspensão em água 

(cerca de um litro), as partículas cairão com velocidades proporcionais ao quadrado de seus 

diâmetros (PINTO, 2006). 

 Na análise granulométrica por peneiramento o processamento é feito levando em 

consideração a composição natural do solo, ou seja, toda a sua estrutura granular é trabalhada. 

Na análise feita por sedimentação, no entanto, trabalha-se com a fração argila, porção do solo 

retirada, geralmente, da Terra Fina Seca ao Ar (TFSA), que é a parte do solo que passa na 

peneira nº 200. 

 

2.5.1.2 Limites de consistência 

   

 Os limites de consistência ou limites de Atterberg são verificações analíticas do 

comportamento de um material, principalmente com matriz argilosa predominante, sob 

condições variadas de umidade. De fato, os limites se baseiam na constatação de que um solo 

argiloso ocorre com aspectos bem distintos conforme o seu teor de umidade. Quando muito 

úmido, ele se comporta como um líquido; quando perde parte de sua água, fica plástico, e 

quando mais seco, torna-se quebradiço (PINTO, 2006,). 

 Determinar, portanto, ao limites de consistência de um solo qualquer significa 

conhecer as fronteiras de seus estados de consistência. Desta forma, se a umidade de um solo 

é muito elevada ele se apresenta como um fluido denso e se diz no estado líquido. À medida 

em que a água evapora e se endurece e, para um certo h=LL (Limite de Liquidez), perde a sua 

capacidade de fluir, porém pode ser moldado facilmente e conservar sua forma. Este estado é 

chamado e estado plástico. A continuar a perda de umidade, o estado plástico desaparece até 

que, para h = LP (Limite de plasticidade), o solo se desmancha ao ser trabalhado. Este é o 

estado semi-sólido do solo. Continuando a perder umidade, ocorre a passagem para o estado 

sólido. 

  Os ensaios de consistência permitem de uma maneira simples e rápida, se er uma 

idéia bastante clara do tipo de solo e suas propriedades.    

 Os limites de consistência, portanto, demonstram as mudanças de estado de um 

material argiloso em função dos teores de umidade aos quais ele é submetido. 
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 Para Patton (1978), o maior teor de água no qual começa a aparecer resistência ao 

cisalhamento é chamado de limite de liquidez (LL). O LL é o teor de água que separa a 

condição líquida da condição plástica. O teor de água que separa o estado plástico do estado 

semi-sólido é denominado limite de plasticidade (LP). Semelhante à ductilidade e 

maleabilidade dos metais quanto aos efeitos, diferenciando-se quanto à intensidade da força 

produtora, o estado plástico é intermediário entre o estado sólido e o estado líquido, com 

propriedades comuns dos dois (PETRUCCI, 1975).  

 O limite de liquidez é expresso pelo teor de umidade que corresponde a 25 golpes 

necessários para a eliminação da interseção entre as duas partes de material dispostas para o 

ensaio. O limite de plasticidade é determinado pelo rolamento da massa plástica sobre uma 

placa de vidro de modo a formar um cilindro de diâmetro de 3 mm, por ocasião de sua 

fragmentação. O teor de umidade correspondente é o limite de plasticidade. O índice de 

plasticidade (IP) também é um dado importante do material uma vez que, por ele pode-se 

saber o seu comportamento estrutural. 

 

2.5.2 Análises Químicas 

 

2.5.2.1 Determinação do pH 

 

 O potencial de hidrogênio iônico, ou pH, é um índice que indica a acidez, a 

neutralidade ou a alcalinidade de um meio. A determinação potenciométrica do pH pode ser 

feita de duas maneiras: em água e em solução normal de cloreto de potássio. Na escala de 

valores de pH, quando uma solução ensaiada tem seu pH igual a 7, esta solução é considerada 

uma solução neutra. Valores menores que 7 indicam uma solução ácida e valores maiores que 

7 indicam que a solução é alcalina (TOMÉ, 1997). 

 

2.5.2.2 Capacidade de Troca de Cátions 

 

 Capacidade de troca de cátions (CTC) é quantidade de cátions necessária para 

neutralizar as cargas negativas de uma quantidade unitária de solo em determinadas 

condições, mormente para um determinado pH. Os cátions de troca quantitativamente mais 

importantes no solo são cálcio, magnésio, potássio, sódio, alumínio e hidrogênio... Os 

menores valores de capacidade de troca catiônica encontram-se nos solos arenosos e nos solos 

ferrolíticos, desde que tenham fraco teor de matéria orgânica, e os maiores em solos argilosos 
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de argila montmorilonítica e ricos em matéria orgânica e especialmente em solos orgânicos 

(COSTA, 2004). 

 A Capacidade de Troca de Cátions, também denominada de troca de base, é um 

fenômeno importante e se refere à faculdade das partículas coloidais permutarem os cátions 

adsorvidos em sua superfície. Assim, uma argila hidrogenada (argila-H) pode se converter 

numa argila sódica (argila-Na) por uma constante infiltração de água que contenha sais de Na 

em dissolução. Estas trocas constituem o fundamento da estabilização dos solos mediante a 

ação de produtos químicos ou fenômenos eletrosmóticos. Em um solo nem todos os cátions 

adsorvidos são permutáveis; a quantidade que o é, define sua capacidade de troca (CAPUTO, 

1988). 

 

2.5.2.3 Condutividade Elétrica 

 

 Considerando que uma solução salina tem a propriedade de conduzir corrente 

elétrica, uma vez que os sais podem se dissociar em cátions e ânions, é possível estimar os 

sais a partir da medida desta corrente elétrica. Desta forma, mede-se, por meio de aparelho 

apropriado, denominado condutivímetro, a condutividade elétrica (CE) da solução do solo. 

A condutividade elétrica (CE) é um elemento indicativo da concentração de sais em uma 

solução e fornece parâmetros para a estimativa da salinidade do substrato de um material 

qualquer, podendo ser medida por contato, fazendo passar uma corrente elétrica em eletrodos 

isolados, ou indiretamente, com o uso de corrente induzida por um campo magnético, sem 

contato com o solo. Gruszynski (2002), citando Röber e Schaller (1985) apud Kämpf (2000), 

demonstra os níveis de concentração salina num substrato, cuja representação é apresentada 

no Quadro 01, a seguir:                                                

 

Quadro 01 - Níveis de concentração salina num substrato 

 

Níveis de saliniade Salinidade* 

Baixo 0,5 a 1,0 

Médio 1,0 a 2,0 

Alto 2,0 a 3,0 

                        

                    *expressa em gKCl L
-1

 de substrato 
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 O extrato de saturação consiste na solução do solo que é extraída por vácuo a 

partir de uma parte saturada. Esta parte é resultante da mistura de terra fina seca ao ar (TFSA) 

e água destilada até que a mistura adquira um aspecto de pasta, sem consistência sólida. 

 Um alto valor de condutividade elétrica representa uma elevada concentração de 

eletrólitos, facilitando assim a passagem de corrente elétrica devido ao maior número de 

cargas elétricas na solução. A determinação do valor da condutividade elétrica é de extrema 

facilidade, através da leitura fornecida pelo condutivímetro. 

 

2.5.2.4 Fluorescência de Raios X 

 

 Para se determinar a composição química de um material, recorre-se ao ensaio de 

fluorescência de raios X no qual se pode quantificar a presença dos elementos químicos no 

material analisado. Desta forma é possível identificar elementos como SiO2, Al2O3, K2O, 

Fe2O3, Na2O, MgO, CaO e outros para, em seguida, verificar a sua concentração na massa 

pesquisada. 

 A análise por fluorescência de raios X é baseada na medida das intensidades dos 

raios X característicos emitidos pelos elementos químicos componentes da amostra, quando 

devidamente excitada. Esta técnica vem sendo utilizada principalmente para amostras sólidas, 

permitindo a determinação simultânea ou seqüencial da concentração de vários elementos, 

sem a necessidade de destruição da amostra, ou seja, de modo instrumental, sem nenhum pré-

tratamento químico. Entre as vantagens da fluorescência de raios X para a análise química de 

elementos pode-se citar: a) adaptabilidade para automação; b) análise rápida multielementar; 

c) preparação simplificada da amostra e d) limite de detectabilidade dentro do exigido por 

muitas amostras biológicas (NASCIMENTO FILHO, 1999). 

 

2.5.3 Análise Mineralógica 

 

 Por análise mineralógica entende-se a identificação dos argilominerais presentes 

na argila. A técnica comumente usada para essa identificação é a difração de raios X. Esta 

técnica permite não só identificar as fases cristalinas do material cerâmico (ALBERS et al, 

2001), mas também permite a sua quantificação. O ensaio de difração de raios X, entretanto, 

não se aplica a materiais semi-cristalinos ou materiais que não possuam estrutura cristalina 

definida, pois não é possível identificar fases amorfas através dessa análise (ACCHAR, 2006). 
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A identificação dos materiais cristalinos é feita comparando o espectro de difração obtido no 

ensaio com padrões pré-estabelecidos. O registro gráfico da difração de raios X é chamado de 

difratograma de raios X (NORTON, 1973). 

 O método de difração de raios X é particularmente bem adaptado para o estudo de 

argilominerais porque pode ser usado para os cristais de menores dimensões. Para Norton 

(1973), o difratograma produzido neste método é característico para cada mineral e, na 

maioria dos casos, serve para uma identificação positiva. O tamanho das partículas da argila 

influencia em muitas outras propriedades como por exemplo, plasticidade, tensão ou modo de 

ruptura à flexão a seco e capacidade de troca de base. Os componentes da argila que não são 

argilominerais são denominados de minerais acessórios, sendo os mais comuns: quartzo, 

feldspato, mica e minerais de ferro, titânio e manganês.    
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CAPÍTULO III 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 Por se tratar de um material encontrado predominantemente na região de Teresina, 

capital do Estado do Piauí, optou-se por delimitar a área de estudo ao espaço correspondente 

ao perímetro urbano da referida cidade, no entanto, considerando que as melhores ocorrências 

de massará estão situadas no interflúvio dos rios Parnaíba e Poti, e considerando ainda que 

outras ocorrências importantes, que merecem destaque, são aquelas localizadas nos dois lados 

do rio Parnaíba (CORREIA FILHO, 1997), estendeu-se a área de estudo para a cidade de 

Timon-MA, que conurba com Teresina. A Figura a seguir demonstra a área delimitada pela 

pesquisa. 

                  

    

Figura 01 – Área de realização da pesquisa 
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3.1 Materiais 

 

3.1.1 Massará 

 

 As amostras de massará utilizadas para o desenvolvimento desta pesquisa foram 

coletadas na Jazida Angelim, localizada no extremo sul da cidade de Teresina, capital do 

Estado do Piaui, conforme Figura 02, abaixo e no Depósito HD Construções, loja de materiais 

de construção situada no bairro Parque Piaui na cidade de Timon, Estado do Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Localização da Jazida Angelim 

 Foram recolhidas na Jazida Angelim, três amostras representando situações 

diferenciadas, ou seja, a primeira amostra foi de massará lavado; a segunda de massará  

seco e a terceira, denominada de massará bruto.Figura 02 -  

Figura 02 – Localização da jazida Angelim 

 

 Por massará lavado entende-se o material resultante do processo de classificação 

do seixo, feito por tamisação em equipamentos rotatórios com o auxílio de grande volume de 

água (Figura 03). 
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           Figura 03 – Processo de lavagem do massará 

 O massará seco refere-se ao material retirado mecanicamente, transportado em 

caminhões basculantes para peneiramento sem a presença de água. Na Figura 03, acima, 

observa-se, ao fundo, um desses caminhões fazendo descarga de material sobre peneira. 

 Entende-se por massará bruto o material recolhido manualmente sem passar por 

qualquer tipo de processamento, seja peneiramento a seco ou peneiramento com presença de 

água. 

 No caso do massará lavado e do massará seco, procurou-se na coleta das amostras 

estabelecer um perfil que reunisse o maior número de variações visíveis apresentadas pelos 

volumes de material tratado. Nesse sentido, fez-se uma mistura das cores que o material 

apresentava, sendo a coleta feita com pá e acondicionada em sacos plásticos apropriados para 

o transporte. 

 A amostra do massará bruto foi coletada diretamente na parede do perfil exposto 

na jazida, em cortes verticais, sendo o solo aparado e acondicionado, também em saco 

plástico, próprio para transporte. 

 Foram coletadas duas amostras em ponto comercial com características 

visivelmente diferentes das amostras coletadas na jazida Angelim. A primeira amostra 

coletada foi do massará amarelo, proveniente da jazida denominada Alegria, localizada em 

Teresina, e a segunda, massará branco, proveniente de uma jazida situada no Município de 

Timon. 
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3.1.2 Reboco 

 

 Para maior compreensão do processo, coletou-se também, para investigação, uma 

amostra de reboco, onde ocorreu a salitração da argamassa. Esta coleta ocorreu em uma 

residência localizada na Rua 03 no Bairro Mutirão, na cidade de Timon.  

 O material salitrado foi coletado diretamente de uma parede afetada pela patologia 

(salitre), conforme demonstra a Figura 04, a seguir, por meio de espátula e acondicionado em 

saco plástico apropriado para transporte e conservação. 

 De acordo com a mesma Figura (Figura 04), pode-se observar que o reboco perde 

a consistência, pulverizando-se, e como consequencia vai perdendo aderência com a 

alvenaria, caracterizando a existência do salitre ou florescência, que nesse caso é uma 

florescência do tipo subflorescente ou criptoflorescente. Observa-se que a estrutura do reboco 

perde gradativamente a coesão fazendo com que aconteça um processo progressivo de 

desintegração do material componente da argamassa empregada. 

 

 

 

 Figura 04 – Trecho de parede com reboco afetado pelo salitre 

 

 No caso verificado na Figura acima, pode-se perfeitamente observar também que 

esta patologia afeta por conseqüência, o tratamento estético que por ventura o reboco venha 

receber. Vê-se que a pintura aplicada, inclusive emassamento, perde em adesão, soltando-se 
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do reboco. Essa observação é válida também para os revestimentos cerâmicos (placas, 

pastilhas e azulejos) e pedraria que geralmente são aplicados sobre emboço e em casos 

excepcionais, aplicados sobe reboco de massa fina. 

 A criptoflorescência (subflorescência) é, portanto, a florescência na sua forma 

mais radical, pois, uma vez instalada, o reboco perde toda sua consistência e fatalmente se 

desintegra. 

 

3.2 Métodos                

 

 Após coletadas, as amostras foram transportadas diretamente para o Laboratório 

de Solos do Centro de Tecnologia da UFPI (Universidade Federal do Piauí), onde foram 

processadas para análise. Neste laboratório se procederam apenas análise física como a 

determinação da granulometria e cálculo dos índices de consistência. 

  Todas as amostras foram dispostas em bandejas para secagem ao ar. Depois de 

secas foram passadas no misturador, sendo providenciado destorroamento somente para a 

amostra do massará bruto (Figura 05), a seguir. 

 

 

 

            Figura 05 – Destorroamento e mistura do massará bruto 
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 As amostras de solo, após destorroamento e secagem, foram levadas para 

tamisação na peneira de malha equivalente a 2mm (peneira 200),  de onde se obteve o 

material denominado TFSA (Terra Fina Seca ao Ar). Na Figura 06, a seguir , observa-se o 

material processado. 

 

                  

     Figura 06 – TFSA do massará  

 

 A TFSA obtida (Figura 06) é o material básico para a realização das análises 

física e química das amostras conforme preconiza o SNMAE – Sistema Nacional de Métodos 

Analíticos da Embrapa. 

 

3.2.1 Análise Física 

 

 No Laboratório de Solos do CT – Centro de Tecnologia da UFPI realizou-se a 

primeira análise física do material, efetuando-se ensaio de granulometria feito por 

peneiramento, segundo normas estabelecidas pela NBR 7181, bem como a determinação dos 

índices de consistência do material em estudo: LL     (Limite de liquidez), LP (Limite de 

Plasticidade) e IP (Índice de plasticidade). No LASO (Laboratório de Análises de Solos) do 

Centro de Ciências Agrárias (CCA) da UFPI, fez-se um ensaio granulométrico pelo método 

da pipeta ou método da Embrapa. 
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3.2.1.1 Análise granulomética 

 

 O peneiramento foi executado na série de peneiras estabelecida pela ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). Considerando o peneiramento, o solo pode ser 

classificado, segundo a mesma ABNT, em função do diâmetro da malha das peneiras 

utilizadas para o ensaio conforme o Quadro 02, a seguir: 

 

Quadro 02 - Divisão dos solos segundo a ABNT 

 

Solo Diâmetro mm 

Pedregulho >4,8 

Areia grossa >2,0 

Areia média >0,40 

Areia fina >0,05 

Silte >0,005 

Argila <0,005 

 

 

 A análise física realizada no LASO se reportou à composição granulométrica das 

amostras em TFSA, que foram dispersas em NaOH, agitadas e em seguida postas em repouso 

para sedimentação. Por tamisação separou-se areia grossa e areia fina. A argila foi 

determinada pelo método da pipeta, sendo o silte determinado pela diferença, observado o 

método SNLCS 1.16.2. 

 

3.2.1.2 Análise de consistência 

 

 A determinação do Limite de liquidez (LL), foi feita em um aparelho denominado 

aparelho Casagrande, devidamente calibrado, de acordo com a NBR 6459. 

 O Limite de plasticidade (LP) foi determinado utilizando-se o método de ensaio 

preconizado pela NBR 7180. Na sequencia, determinou-se o Índice de plasticidade (IP), que é 

o intervalo entre o teor de umidade correspondente ao LL e ao LP, ou seja: 

 

IP = LL – LP 
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3.2.2 Análise Química 

 

 Todas as amostras encaminhadas ao LASO foram preparadas pelo processo do 

quarteamento do tronco de cone, descrito por Santos (1975). Este procedimento garante, de 

forma simples, uma melhor homogeneização das amostras no sentido de se obter um resultado 

mais significativo. 

 A análise química das amostras compreendeu a determinação de pH (potencial de 

Hidrogênio), CTC (capacidade de troca de cátions) e CE (condutividade elétrica). Entretanto, 

por procedimentos de rotina do LASO determinou-se P (Fósforo assimilável), C/N (relação 

Carbono/Nitrogênio) e saturação com sódio, resultados que não serão alvo de comentários 

deste trabalho, mas constarão, em anexo, como referência para futuros trabalhos sobre o 

massará, que por ventura venham a ser feitos. 

 

3.2.2.1 Determinação do pH 

 

 O valor do potencial de Hidrogênio (pH) das amostras foi determinado em água e 

em KCl N. A leitura é obtida através de um potenciômetro (eletrodo de vidro) em suspensão 

solo-líquido de 1:2,5 com tempo de contato não inferior a uma hora, conforme métodos 

SNLCS 2.1.1 e 2.1.2. 

 

3.2.2.2 Determinação da CTC 

 

 Os cátions trocáveis foram determinados na seguinte sequencia: Ca
2+

 e Mg
2+

 

trocáveis foram extraídos com solução de KCl N, na proporção 1:20, de acordo com os 

métodos SNLCS 2.7.1, 2.9, 2.10, e 2.1. K
+
 e Na

+
 trocáveis foram extraídos com solução de 

HCl 0,05 N, na proporção 1:10 e determinado por fotometria de chama, segundo os métodos 

SNLCS 2.12 e 2.13. Al
3+

 extraível foi extraído com solução de KCl N, na proporção de 1:20 e 

determinado pela titulação da acidez com NaOH 0,025 N, de conformidade com os métodos 

SNLCS 2.7.1 e 2.8. 

 

3.2.2.3 Condutividade elétrica 

 

 A condutividade elétrica (CE) foi obtida no extrato de saturação através de leitura 

feita por um condutivímetro conforme métodos SNLCS 2.32 e 2.33. 
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3.2.2.4 Análise suplementar 

 

 O fósforo (P) assimilável foi extraído com solução de HCl 0,05 e H2SO4 0,025 N 

e determinado calorimetricamente em presença do ácido ascórbico, conforme método SNLCS 

2.6. 

 Determinou-se o carbono (C) orgânico através da oxidação da matéria orgânica 

pelo  bicromato de potássio 0,4 N em meio sulfúrico e titulação pelo sulfato ferroso 0,1 N, de 

acordo com o método SNLCS 2.2. 

 O nitrogênio (N) foi determinado por digestão da amostra com mistura ácida 

sulfúrica na presença de sulfatos de cobre e sódio conforme método SNLCS 2.4.1. 

 

3.2.2.5 Fluorescência de raios X 

 

 Para determinação da composição química dos materiais pesquisados utilizou-se a 

técnica da fluorescência de raios X por energia dispersiva (FRX), executada em espectrômetro 

por fluorescência de raios X EDX-700, da Shimadzu, aparelho este pertencente ao patrimônio 

do Laboratório de Ensaios de Materiais do CTGÁS. 

 Para a realização das análises utilizou-se o método semi-quantitativo, numa 

atmosfera de vácuo. As amostras foram moídas até granulometria inferior a 325 mesh (44 

µm). Os resultados obtidos são apresentados na forma dos óxidos mais estáveis dos elementos 

químicos presentes no material. 

 

3.2.3 Análise Mineralógica 

 

 A análise mineralógica das amostras foi realizada em um difratômetro DRX-6000 

com tubo de Cobre (λ = 1,54056 Å), da Shimadzu, pertencente ao Laboratório de Ensaios de 

Materiais do CTGÁS. A tensão utilizada foi de 40 kV e a corrente de 30 mA, com varredura 

de 2º a 80º para 2Ө, com velocidade de 2º/min e passo de 0,02º/passo. Para esta análise 

mineralógica (difração de raios X), bem como para a fluorescência de raios X foram utilizadas 

somente duas amostras consideradas as mais significativas para este trabalho de pesquisa: a 

amostra do massará seco e a amostra do reboco salitrado. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Granulometria 

 

 As Tabelas 02, 03 e 04, bem como as Figuras 07, 08 e 09, a seguir. apresentam os 

resultados da análise granulométrica feita por peneiramento e indicam que o massará é um 

material de composição altamente arenosa. O massará seco (amostra 01), conforme 

composição granular demonstrada na Tabela 02, foi classificado como silte arenoso. 

  

Tabela 02- Granulometria da Amostra 01 – massará seco 

 

  

   

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 07 demonstra graficamente os resultados da granulometria do massará seco 

(amostra 01) onde se pode perceber claramente um material de estrutura granular arenosa, 

pois o material retido no peneiramento fino, ou seja, o solo retido entre as aberturas 1,19mm e 

0,074mm representa, um número superior a 60% do peso do material utilizado para o ensaio. 

Observa-se na mesma Figura (07) que o percentual que passa na peneira 200 (0,074mm) 

corresponde a 23,3%, o que demonstra o caráter arenoso do massará. 

Peneiramento  

Peneira Abertura(mm) Solo retido(g) Solo ret. acum.(g) % mat. Passa 

1 ½” 38,1    

1” 25,4    

3/4” 19,1    

3/8” 9,5 0,00 995,15 100,0 

4 4,76 2,10 993,05 99,8 

10 2,00 74,00 919,05 92,4 

16 1,19 55,00 864,05 86,8 

30 0,59    

40 0,42 186,40 677,65 68,1 

50 0,30 143,00 534,65 53,7 

100 0,16 240,10 294,55 29,6 

200 0,074 63,00 231,55 23,3 
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                                 Figura 07 - Granulometria da Amostra 01 – Massará seco 

 A tabela 03 demonstra a composição granular do massará lavado (amostra 02) que foi 

classificado como areia fina e média. 

Tabela 03 - Granulometria da Amostra 02 – Massará lavado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneiramento  

Peneira Abertura(mm) Solo retido(g) Solo ret. acum.(g) % mat. Passa 

1 ½” 38,1    

1” 25,4    

3/4” 19,1    

3/8” 9,5 18,10 976,04 98.1 

4 4,76 7,30 968,74 97,3 

10 2,00 117,00 851,74 85,6 

16 1,19 36,3 815,44 81,9 

30 0,59    

40 0,42 87,00 728,44 73,2 

50 0,30 61,00 667,44 67,1 

100 0,16 115,00 552,44 55,5 

200 0,074 22,50 529,94 53,3 
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 A figura 08 demonstra graficamente os resultados da análise granulométrica do 

massará lavado (amostra 02). Percebe-se, pela sua estrutura granular, que o massará lavado 

possui uma composição equilibrada quantitativamente entre areia fina e areia média, porém 

com leve predominância da primeira sobre a segunda. Vê-se que 53,3% do material ensaiado 

passa pela peneira 200 (0,074). 

       Figura 08 - Granulometria da Amostra 02 – Massará lavado 

 

 A tabela 04 representa a composição granular do massará bruto (amostra 03), cuja  

análise, o classificou como argila siltosa, arenosa avermelhada com pedregulho. 

Tabela 04 – Granulometria da Amostra 03 – Massará Bruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneiramento  

Peneira Abertura(mm) Solo retido(g) Solo ret. acum.(g) % mat. Passa 

1 ½” 38,1    

1” 25,4    

3/4” 19,1    

3/8” 9,5 20,10 969,02 97,4 

4 4,76 15,18 953,22 95,8 

10 2,00 53,20 900,02 90,4 

16 1,19 48,00 852,02 85,6 

30 0,59    

40 0,42 51,00 801,02 80,5 

50 0,30 26,0 775,02 77,9 

100 0,16 59,00 716,02 72,0 

200 0,074 28,50 687,52 69,1 
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 A figura 09 representa graficamente a composição granulométrica do massará 

bruto (amostra 03). O percentual de material que passa na peneira 200 (0,074mm) 

correspondendo a 69,1% significa um material com predominância de grãos extremamente 

finos. 

 Como se pode observar nas figuras 07, 08 e 09, o resultado da análise 

granulométrica do material pode ser perfeitamente representado por uma curva. Esta curva 

que é denominada curva granulométrica, é traçada por pontos em um diagrama semi-

logarítmico, no qual, sobre o eixo das abscissas são marcados os logaritmos das dimensões 

das partículas e sobre o eixo das ordenadas as porcentagens, em peso, de material que tem 

dimensão média menor que a dimensão considerada (CAPUTO, 

1988).

  Figura 09 - Granulometria da Amostra 03 – Massará bruto 

 

 A tabela 05 apresenta os resultados do ensaio granulométrico pelo método da 

pipeta da Embrapa, ao qual as amostras foram submetidas. Observa-se que na composição do 

material ensaiado, em todas as amostras a areia foi elemento preponderante. É importante 

ressaltar que os resultados obtidos com este ensaio confirmam as classificações definidas 

pelos ensaios de granulometria feita por peneiramento. 
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Tabela 05 - Composição granulométrica da TFSA 

 

 

 

 

Amostras 

Composição granulométrica da TFSA 

(dispersão com NaHO N) – g/Kg 

 

 

 

 

Textura Areia grossa 

2 – 0,20 

mm 

Areia fina 

0,20-0,05 

mm 

Silte 

0,05-0,002 

mm 

Argila 

<0,002 

mm 

Amostra 01 480 200 300 20 Fr. Arenoso 

Amostra 02 710 220 10 60 Areia 

Amostra 03 540 300 70 90 
Areia Franca 

 

Amostra 04 330 80 490 100 Franca 

 

 Para este ensaio de granulometria o massará bruto, por ser um material fora do 

processo de comercialização no mercado da construção civil, foi retirado do conjunto de 

amostras, sendo substituído por amostra de massará amarelo, que ficou com sua numeração. 

Acrescentou-se para este ensaio, uma amostra de massará branco (Amostra 04). 

 Pelos números apresentados na distribuição granulométrica das amostras 

ensaiadas, observa-se a confirmação que o massará é um material extremamente arenoso com 

fração argila variando de 2,0 a 10%.   

 Viu-se, portanto, que a análise granulométrica é um procedimento que permite 

quantificar cada fração do solo compreendida entre diâmetros pré-fixados e exprimi-las em 

porcentagem com relação à amostra total. Este procedimento é executado através da 

tamisação da amostra do solo, ou seja, por meio de peneiramento, onde ocorre o processo de 

separação das frações do solo em peneiras com malhas padronizadas, podendo também 

ocorrer por sedimentação. 

 

4.2 Consistência 

 

 As Tabelas 06 e 07, assim como as Figuras 10 e 11, apresentam os Limites de 

consistência (Limites de Atterberg) das amostras 01 (massará seco) e 03 ( massará bruto) que 

foram obtidos no aparelho de Casagrande. A amostra 02 (massará lavado) não apresentou 
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limites de consistência, uma vez que, por natureza, o material predominantemente arenoso é 

caracterizado como um material não plástico. 

 No caso específico do massará seco a Tabela 06 demonstra que este material 

apresenta um baixo limite de liquidez, bem como um baixo limite de plasticidade, 

conseqüência direta de sua estrutura silto arenosa.  

 

Tabela 06 - LL e LP da Amostra 01 – Massará seco 

 

LIMITE DE LIQUIDEZ 

Nº da cápsula 1 2 3 4 5 

Nº de golpes 51 43 28 17 15 

Tara (g) 8,30 5,65 6,80 5,97 6,10 

Tara+SH (g) 14,82 11,62 12,19 12,87 12,33 

Tara+SS (g) 13,84 10,70 11,24 11,60 11,11 

Umidade (%) 17,69 18,22 21,40 22,56 24,35 

 WL (%)   21,4 

 

LIMITE DE PLASTICIDADE 

Nº da cápsula 6 7 8 9 10 

      

Tara (g) 6,32 6,39 6,63 6,92 6,19 

Tara+SH (g) 8,37 8,39 8,34 8,85 8,07 

Tara+SS (g) 8,07 8,11 8,10 8,57 7,80 

Umidade (%) 17,14 16,28 16,33 16,97 16,77 

 WP (%)   16,7 
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 A figura 10 representa graficamente o limite de liquidez do massará seco (amostra 

01). 

 Assim como a análise granulométrica, o limite de liquidez (LL) pode também ser 

representado graficamente. Desta forma, dispõem-se os valores em um diagrama 

semilogarítmico, no qual coloca-se o número de golpes executados no ensaio, no eixo das 

abscissas e  os percentuais de umidade no eixo das ordenadas. Verifica-se que os pontos 

correspondentes, invariavelmente se colocam em linha reta. Convencionou-se  que, no ensaio 

de Casagrande, a umidade correspondente a 25 golpes, necessários para fechar a ranhura do 

material ensaiado, é o limite de liquidez. Portanto, para se obter esse valor (LL), determina-se 

pelo menos três pares de valores: número de golpes x umidade, para, por interpolação, traçar 

o gráfico que define a umidade que corresponde a 25 golpes.  

 

                   Figura 10 - Limite de liquidez da Amostra 01 – Massará seco 

 

 A tabela 07 demonstra que o massará bruto por possuir na sua composição um 

significativo teor de argila, apresenta um limite de liquidez superior ao do massará seco, 

contudo, ainda é pouco representativo. 
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Tabela 07 - LL e LP da Amostra 03 – Massará bruto 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITE DE LIQUIDEZ 

Nº da cápsula 11 12 13 14 15 

Nº de golpes 48 33 22 16 12 

 

 Tara (g) 

8,40 8,31 8,13 7,99 7,43 

Tara+SH (g) 17,12 17,17 16,50 17,15 16,68 

Tara+SS (g) 15,35 15,30 14,67 15,09 14,54 

Umidade (%) 25,47 26,75 27,98 29,01 30,10 

 WL (%)   27,6 

LIMITE DE PLASTICIDADE 

Nº da cápsula 16 17 18 19 20 

      

Tara (g) 6,42 6,14 6,25 6,28 6,39 

Tara+SH (g) 9,91 8,90 9,10 9,17 9,32 

Tara+SS (g) 9,36 8,47 8,65 8,71 8,86 

Umidade (%) 18,71 18,45 18,75 18,93 18,62 

 WP (%)   18,7 
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 A figura 11 representa graficamente o limite de liquidez do massará bruto 

(Amostra 03), construída conforme processo descrito acima. 

 Figura 11 -Limite de liquidez da Amostra 03 – Massará bruto 

 

 

 O Quadro 03 apresenta o Índice de plasticidade (IP) de cada amostra determinado 

em função dos seus limites de liquidez (LL) e de plasticidade (LP). Pelos valores obtidos 

observa-se que o massará possui um baixo índice de plasticidade. Contudo, segundo a 

classificação de Jenkins (CAPUTO, 1998, p.56), o massará seco (Amostra 01) é classificado 

como um material fracamente plástico, pois apresenta valor acima de 1 e menor que 7.  O 

massará lavado (Amostra 02) não apresentou plasticidade, classifica-se como material não 

plástico (NP) e o massará bruto (Amostra 03) com um índice de plasticidade acima de 7 e 

menor que 15 classifica-se como um material medianamente plástico. 

 

Quadro 03 - Índice de plasticidade das amostras 

 

Amostras IP (%) 

01 – Massará seco 4,7 

02 – massará lavado NP 

03 – Massará bruto 8,9 
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4.3 Determinação do pH 

  

A Tabela 08 apresenta os resultados da determinação do potencial de Hidrogênio (pH) 

em água e em KCl N. 

Tabela 08 - Valores do pH das amostras (Lote 01) 

 

pH (1:2,5) 

Amostras Água KCl N 

01 – Massará seco 4,8 

 

4,0 

02 – Massará lavado  6,7 6,4 

03 – Massará bruto 4,8 4,1 

04 -  Massará branco 4,0 4,4 

 

  

 Todos os valores obtidos nos ensaios para determinação do pH, tanto em água 

como em KCl N, ficaram dentro da faixa de “valores comuns em solos” que vai de 3,5 a 8,5 

na escala de valores de pH que varia de 0 à 14. Observa-se também que todos os valores 

obtidos são menores que 7, o que indica ausência de alcalinidade nas amostras dos materiais 

ensaiados. 

  A Tabela 09 apresenta os resultados da determinação do pH de amostras de 

massará amarelo e material salitrado. Esta determinação foi feita para simples comparação 

com as amostras anteriores. 

 

Tabela 09 - Valores do pH das amostras (Lote 02) 

      

pH (1:2,5) 

Amostras Água KCl N 

01 – Massará amarelo 4,8 4,3 

02 - Material salitrado 8,2 8,1 
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 Pelos resultados apresentados pode-se observar que os valores do pH nas duas 

modalidades ficaram também dentro da faixa de “valores comuns em solos”, entretanto, o 

valor do pH do Material salitrado ultrapassa o valor 7, entrando, assim, na zona de 

alcalinidade da escala de valores do pH. 

 

4.4 Capacidade de Troca de Cátions 

 

 A Tabela 10 apresenta resultados da análise química do massará estudado, mais 

especificamente com relação a sua capacidade de troca de cátions (CTC). Pelos baixos valores 

encontrados nas amostras submetidas ao ensaio pode-se perceber que a presença de sais 

hidratados é muito pequena, o que significa a baixa salinidade do massará. Esses valores 

significam também uma baixa capacidade de troca de cátions, o que representa a pouca 

influência da argila na composição estrutural do material e confirmam o seu caráter arenoso 

(COSTA, 2004). 

Tabela 10 – Análise química do massará (CTC) 

 

 É interessante observar que o material salitrado, nesta análise, apresenta valores 

muito superiores aos valores obtidos pelas outras amostras dentro do segmento básico de 

troca de solo: Cálcio, Magnésio, Potássio e Sódio, tendo resultado pouco expressivo no 

segmento Alumínio e Hidrogênio. Esse fenômeno deve-se provavelmente à presença dos 

outros componentes da argamassa empregada no reboco pesquisado. Considerando que o 

cálcio é um elemento pouco encontrado em nossas argilas em conseqüência do elevado grau 

de intemperismo no nosso país (SANTOS, 1975), o alto valor obtido para este elemento pelo 

 

Amostras 

Cátions Trocáveis  (c mol /kg) 

 

 

Ca²+ 

 

 

Mg²+ 

 

 

K+ 

 

 

Na+ 

Valor S 
Σ 

Ca²+, 
Mg²+, K+, 

Na+  

 

 

Al³+ 

 

 

H+ 

Valor T 

Σ 

S+Al³+ 

+H+ 

01 – Massará seco 0,2 0,1 0,08 0,02 0,4 0,5 2,1 3,0 

02 – Massará lavado 0,4 0,2 0,03 0,04 0,7 - 0,5 1,2 

03 – Massará bruto 0,3 0,6 0,13 0,04 1,1 0,6 2,6 4,3 

04 – Massará branco 0,1 0,2 0,02 0,05 0,4 0,1 0,9 1,4 

01 – Massará amarelo 0,2 - 0,03 0,02 3,0 0,1 0,6 3,7 

02 – Material salitrado 33,0 7,8 0,8 2,51 49,2 - 0,2 49,4 
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material salitrado indica que pelo menos um componente da argamassa utilizada é rico em 

cálcio 

 

4.5 Condutividade Elétrica 

 

 O Quadro 04 apresenta a verificação do grau de salinidade das amostras de material 

que foi feita através da medição da corrente elétrica em extrato de saturação executado por um 

Condutivímetro existente no LASO. 

 O extrato de saturação consiste na solução do solo que é extraída por vácuo a partir de 

uma parte saturada. Esta parte é resultante da mistura de terra fina seca ao ar (TFSA) e água 

destilada até que a mistura adquira um aspecto de pasta, sem consistência sólida.  

 

Quadro 04 - Condutividade elétrica do extrato 

  

Condutividade Elétrica do Extrato mS/cm (25º) 

01 – Massará seco - 

02 – Massará lavado - 

03 – Massará bruto 0,1 

04 – Massará branco - 

01 – Massará amarelo - 

02 – Material salitrado - 

 

 Dos resultados verificados, observa-se que somente a amostra de massará bruto 

apresenta a leitura de um valor numérico, assim mesmo, um valor praticamente desprezível. 

As demais amostras os resultados foram “traços”. 

Considerando a classificação ou interpretação de valores da condutividade elétrica 

(CE) para o método do extrato da parte saturada, ver Tabela 11, a seguir, demonstrada por 

Cavins et al., 2000, in Gruszynski, 2002, o massará é um material de baixíssima salinidade. 
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Tabela 11 - Classificação de valores da condutividade elétrica 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

                               *expressa em dSm
-1

 a 25º C 

 

  A conclusão obtida a partir dos ensaios de condutividade elétrica (CE), portanto, 

indica que o massará é um material que apresenta um teor de salinidade insignificante. 

 

4.6 Fluorescência de raios X 

  

 A Tabela 12, a seguir, representa a composição química da amostra de massará 

seco analisada, em percentual mássico. 

 Tabela 12 – Composição química da amostra de massará seco 

 

Massará Seco 

Óxidos % 

SiO2 84,42 

Al2O3 11,70 

Fe2O3 2,21 

TiO2 0,65 

K2O 0,44 

CaO 0,27 

SO3 0,21 

ZrO2 0,07 

MnO 0,02 

ZnO 0,01 

Extrato saturado* CE 

0,0 a 0,75 Muito baixo 

0,76 a 2,0 Baixo 

2,0 a 3,5 Normal 

3,5 a 5,0 Alto 

5,0 a 6,0 Muito alto 

     >6,0 Extremo 



 49 

 

 Esta análise determinou a composição química do massará seco. Verifica-se que a 

amostra analisada apresenta um teor altíssimo de SiO2 (óxido de silício ou sílica), 

caracterizando este material como um material extremamente arenoso. A presença de Al2O3 

(óxido de alumínio ou alumina)  num percentual um pouco acima de 10% indica, por seu 

turno, a existência de argila com pouca plasticidade e confere ao material pouca resistência 

mecânica. Observa-se que o Fe2O3 (óxido férrico ou hematita), mesmo num percentual 

correspondente a 2,21% determina uma coloração avermelhada ao massará seco. 

 Do ponto de vista químico, portanto, o massará seco é composto basicamente pelos 

óxidos SiO2O, Al2O3 e Fe2O3, que correspondem a 98,33% de sua formação mássica. Os 

teores dos óxidos alcalinos e alcalinos terrosos são muito baixos. 

 A Tabela 13, a seguir, representa a composição química da amostra de reboco 

salitrado analisada, em percentual mássico. 

 

Tabela 13 – Composição química da amostra de reboco salitrado 

 

Reboco 

Óxidos % 

SiO2 78,78 

Al2O3 12,19 

CaO 3,66 

Fe2O3 1,94 

Cl 1,08 

K2O 0,63 

MgO 0,56 

TiO2 0,51 

SO3 0,49 

P2O5 0,07 

ZrO2 0,04 

MnO 0,02 

CuO 0,01 

SrO 0,01 

ZnO 0,01 
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 Os resultados da composição química da amostra do reboco salitrado apresentados 

na Tabela 13, acima, demonstram que este material é basicamente formado por SiO2, Al2O3, 

CaO e Fe2O3, chegando a 96,57% do seu total. Observa-se que em relação à amostra de 

massará seco, o reboco salitrado apresenta um alto teor de óxido de cálcio. Os outros óxidos 

presentes, tanto os alcalinos como os alcalinos terrosos participam na composição com 

baixíssimos teores. É importante salientar a identificação dos óxidos Cl (óxido de cloro), 

MgO (óxido de magnésio), P2O5 (óxido de fósforo), CuO (óxido de cobre) e SrO (óxido de 

estrôncio). As alterações nos teores dos óxidos componentes do reboco salitrado, bem como a 

identificação de novos óxidos, devem-se ao cimento empregado na confecção da argamassa. 

Dos óxidos abundantes na natureza esta análise não identificou Na2O (óxido de sódio). 

Considerando que este trabalho na sua essência não aborda a questão da queima 

(sinterização), não se determinou, neste ensaio, a perda ao fogo (PF). 

 

4.7 Análise Mineralógica 

 

 O difratograma de raios X para o massará seco é mostrado na Figura 12, a seguir, 

onde se observa que os maiores picos ou picos principais são de SiO2 (quartzo), seguidos pela 

Al2Si2O5(OH)4 (caulinita) e Fe2O3 (magnetita), que é , entre outras coisas, responsável pela 

coloração avermelhada do material.  

 

                          Figura 12. Difratograma de raios X do massará seco 
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 A Figura 13 apresenta os resultados da difração de raios X do reboco salitrado. O 

quartzo (SiO2) aparece como a principal fase cristalina. A segunda fase mais importante é a 

Al2Si2O5(HO)4 (caulinita). A calcita (Ca(CO3)) é identificada como o terceiro pico mais 

significativo da amostra analisada. 

 

                         Figura 13. Difratograma de raios X do reboco salitrado 

 

 Os resultados obtidos pela análise feita por difração de raios X das amostras de 

massará seco e de reboco salitrado se coadunam com os resultados apresentados por estas 

mesmas amostras em ensaios diferentes como a fluorescência de raios X (FRX) e a 

capacidade de troca de cátions (CTC). É interessante destacar que a fase calcita (Ca(CO3)) 

identificada na amostra do reboco salitrado é originária, sobretudo, pela  presença do cimento 

portland na composição da argamassa do referido reboco. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 A presença de sais hidratados nos materiais utilizados na composição de 

argamassas tanto de assentamento, quanto de revestimento, é responsável direta pelo processo 

de formação de salitre (eflorescências), quando estes reagem com água e ar.  

 Considerando os resultados das análises feitas nos laboratórios da UFPI, 

destacando-se os ensaios de pH e CE, pode-se afirmar que o massará é um material sem 

salinidade, uma vez que um solo para ser considerado salino deve apresentar condutividade 

elétrica igual ou maior que 4 mS/cm. Conclui-se, portanto, que o massará em consideração a 

presença de sais hidratados, não é responsável pela formação do salitre em rebocos. Esta 

afirmativa é verdadeira na medida em que se constata que a argila tem pouca 

representatividade na composição física do massará, conforme indicam os ensaios realizados. 

Como, a rigor, a argila existente em um material qualquer, pela sua estrutura granular, 

concentra naturalmente a maior quantidade de sais solúveis, fica reforçada a presente 

conclusão.       

 As condições atmosféricas aliadas a fatores como porosidade elevada do material 

empregado e excesso de água na confecção da argamassa contribuem diretamente para o 

processo de formação do salitre. O cimento portland comum também, em alguns casos, é um 

elemento formador de florescências, principalmente quando na sua composição existe um teor 

elevado de calcário, favorecendo a geração de hidróxido de cálcio. Os compostos anidros do 

cimento são elementos que, quando em excesso, também facilitam o surgimento de salitre ou 

florescências em rebocos, principalmente o C3S (Silicato tricálcico) que está presente em 

maior quantidade na sua composição básica.  

 As análises realizadas, inclusive DRX e FRX comprovam que o massará, 

considerando-se o teor de salinidade, seguramente não é o principal responsável pela 

formação do salitre em reboco. A existência de grandes possibilidades de contribuição para 

esta patologia por parte do outros elementos, seja na composição da argamassa (cimento 

portland, por exemplo) ou da própria alvenaria de suporte, assim como a umidade do ar sob a 

ação do tempo, são casos que merecem observação. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Percebe-se que o tema estudado pode ser ampliado para inúmeras vertentes. Nesse 

sentido, apresenta-se algumas sugestões de trabalhos: 

• porosidade dos materiais; 

• qualidade da água do solo da edificação 

• qualidade da água empregada na confecção da argamassa 

• qualidade do cimento utilizado 

• componentes anidros 

• identificação de sais presentes 

▪umidade do ar sob ação do tempo  

 Para apoio a trabalhos de pesquisa no Estado do Piaui sugere-se a criação de um 

núcleo de estudos de materiais no âmbito da Universidade Federal do Piaui – UFPI.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)                                              ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS                                                                               DE SOLOS 

LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLOS (LASO) 
                                                                                                                                                                
REMETENTE: Professor Paulo Henrique Fernandes 
PROPRIEDADE: Jazida Angelin                                                                                                                           Data coleta: 
MUNICÍPIO: Teresina                                  ESTADO: PI                                                                                      Data Recebimento: 
ENDEREÇO:                                                        CEP:          

 

NoLab
oratóri

o 

Horizonte 
Frações da Amostra Total 

g/kg 

Composição Granulométrica 
da Terra Fina 

(dispersão com NaOH N) – g/kg 

Textura 
Grau de 

Floculação 
% 

Silte 
(g/kg) 

Densidade 
g/cm3 

Porosidade 
Total 
g/cm3 

Umidade 
% 

(kg . kg–1) 

Símbolo 
Profundidade 

(cm) 
Calhaus 
> 20mm 

Cascalho 
20-2mm 

Terra Fina 
 < 2mm 

Areia 
Grossa 
2-0,20 

mm 

Areia fina 
0,20-0,05 

mm 

Silte 
0,05-0,002 

mm 

Argila 
< 0,002 

mm 

Argila 
(g/kg) 

Aparente Real 

M Pa 
Disponível 

(0,033 – 1,5) 0,033 1,5 

123 01                  

124 02                  

125 03                  

126 04                  

                   

                   

No. 
Laboratório 

Horizonte pH (1:2,5) 
Cations Trocáveis 

c molc / kg 
Valor V 

T

S 100
 

Sat. com Al3+ 





 3

100

AlS

 Al 3

 

P
 a

ss
im

ilá
ve

l 

m
g/

kg
 

C N 

N

C
 

Sat. com 
Na+ 

T

Na 100
 

C.E. do 
Extrato 
mS/cm 
25ºC Símbolo Água KCl N Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

Valor S 

 
Ca2+, 

Mg2+, K+, 
Na+ 

Al3+ H+ 

Valor T 

 
S + Al3+ + 

H+ 

g / kg 

123 01 4,8 4,0 0,2 0,1 0,08 0,02 0,4 0,5 2,1 3,0 13 56 2 0,60 0,05 12 1 - 

124 02 6,7 6,4 0,4 0,2 0,03 0,04 0,7 - 0,5 1,2 58 - 1 0,20 0,02 10 3 - 

125 03 4,8 4,1 0,3 0,6 0,13 0,04 1,1 0,6 2,6 4,3 26 35 1 5,40 0,47 11 1 0,1 

126 04 4,9 4,4 0,1 0,2 0,02 0,05 0,4 0,1 0,9 1,4 29 20 1 1,20 0,10 12 4 - 

                    

                                     

                                                                                                                                                                         Teresina(PI), 10 de Novembro de 2009. 
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CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS                                                                               DE SOLOS 

LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLOS (LASO) 
                                                                                                                                                                
REMETENTE: Professor Paulo Henrique  
PROPRIEDADE:  Jazida Alegria                                                                                                                         Data coleta: 
MUNICÍPIO:  Teresina                                 ESTADO: PI                                                                                        Data Recebimento: 
ENDEREÇO:                                                        CEP:          
 

NoLab
oratóri

o 

Horizonte 
Frações da Amostra Total 

g/kg 

Composição Granulométrica 
da Terra Fina 

(dispersão com NaOH N) – g/kg 

Textura 
Grau de 

Floculação 
% 

Silte 
(g/kg) 

Densidade 
g/cm3 

Porosidade 
Total 
g/cm3 

Umidade 
% 

(kg . kg–1) 

Símbolo 
Profundidade 

(cm) 
Calhaus 
> 20mm 

Cascalho 
20-2mm 

Terra Fina 
 < 2mm 

Areia 
Grossa 
2-0,20 

mm 

Areia fina 
0,20-0,05 

mm 

Silte 
0,05-0,002 

mm 

Argila 
< 0,002 

mm 

Argila 
(g/kg) 

Aparente Real 

M Pa 
Disponível 

(0,033 – 1,5) 0,033 1,5 

133 1                  

134 2                  

                   

                   

                   

                   

No. 
Laboratório 

Horizonte pH (1:2,5) 
Cations Trocáveis 

c molc / kg 
Valor V 

T

S 100
 

Sat. com Al3+ 





 3

100

AlS

 Al 3

 

P
 a

ss
im

ilá
ve

l 

m
g/

kg
 

C N 

N

C
 

Sat. com 
Na+ 

T

Na 100
 

C.E. do 
Extrato 
mS/cm 
25ºC Símbolo Água KCl N Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

Valor S 

 
Ca2+, 

Mg2+, K+, 
Na+ 

Al3+ H+ 

Valor T 

 
S + Al3+ + 

H+ 

g / kg 

133 1 4,8 4,3 0,2 - 0,03 0,02 3,0 0,1 0,6 3,7 81 3 1 1,34 0,12 11 72 - 

134 2 8,2 8,1 33,0 7,8 0,80 2,51 49,2 - 0,2 49,4 100 - 2 1,91 0,16 12 - - 

                    

                    

                    

                                     

                                                                                                                                                                         Teresina(PI),24 de Novembro de 2009. 
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REMETENTE: Professor Paulo Henrique 
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ENDEREÇO:                                                        CEP:          
 

NoLab
oratóri

o 

Horizonte 
Frações da Amostra Total 

g/kg 

Composição Granulométrica 
da Terra Fina 

(dispersão com NaOH N) – g/kg 

Textura 
Grau de 

Floculação 
% 

Silte 
(g/kg) 

Densidade 
g/cm3 

Porosidade 
Total 
g/cm3 

Umidade 
% 

(kg . kg–1) 

Símbolo 
Profundidade 

(cm) 
Calhaus 
> 20mm 

Cascalho 
20-2mm 

Terra Fina 
 < 2mm 

Areia 
Grossa 
2-0,20 

mm 

Areia fina 
0,20-0,05 

mm 

Silte 
0,05-0,002 

mm 

Argila 
< 0,002 

mm 

Argila 
(g/kg) 

Aparente Real 

M Pa 
Disponível 

(0,033 – 1,5) 0,033 1,5 

17 1     480 200 300 20 Fr. Arenoso      22 10 12 

18 2     710 220        10 60 Areia      7 4 3 

19 3     540 300 70 90 Areia Franca      11 5 6 

20 4     330 80 490 100 Franca      12 6 6 

                   

                   

No. 
Laboratório 

Horizonte pH (1:2,5) 
Cations Trocáveis 

c molc / kg 
Valor V 

T

S 100
 

Sat. com Al3+ 





 3

100

AlS

 Al 3

 

P
 a

ss
im

ilá
ve

l 

m
g/

kg
 

C N 

N

C
 

Sat. com 
Na+ 

T

Na 100
 

C.E. do 
Extrato 
mS/cm 
25ºC Símbolo Água KCl N Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

Valor S 

 
Ca2+, 

Mg2+, K+, 
Na+ 

Al3+ H+ 

Valor T 

 
S + Al3+ + 

H+ 

g / kg 

                    

                    

                    

                    

                    

                                     

                                                                                                                                                                        Teresina(PI),21 de Janeiro de 2010.



ENSAIO DE GRANULOMETRIA

Amostra: 01 - Silte arenoso Data: nov/09

Jazida: 01 Cota: Operador: Obs. Material seco

Umidade higroscópica             Massa especifica dos grãos # 2mm

Capsula N° 1 2 3 Picnômetro N°

tara (g) Temperatura (°C)

tara + SH (g) Pic. + água (g)

tara + SS (g) Pic.+água+solo(g)

Umidade (%) 1,00 0,98 G ( g/cm
3
)

W (%): 0,99

  Massa da amostra seca ao ar Mt (g) = 1005,0    Massa total da amostra seca Ms (g) =995,1

           Peneiramento Grosso

Peneira Abertura(mm)Solo retido(g)Solo ret. acum.(g)

1 1/2" 38,1

1" 25,4

3/4" 19,1

3/8" 9,5 0,00 995,15 100,0

4 4,76 2,10 993,05 99,8

10 2,00 74,00 919,05 92,4

           Peneiramento Fino

Peneira Abertura(mm)Solo retido(g)Solo ret. acum.(g)

16 1,19 55,00 864,05 86,8

30 0,59

40 0,42 186,40 677,65 68,1

50 0,30 143,00 534,65 53,7

100 0,16 240,10 294,55 29,6

200 0,074 63,00 231,55 23,3
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ENSAIO DE GRANULOMETRIA

Amostra: 02 - Areia fina e média Data: nov/09

Jazida: 01 Cota: Operador: Obs. Material lavado

Umidade higroscópica             Massa especifica dos grãos # 2mm

Capsula N° 1 2 3 Picnômetro N°

tara (g) Temperatura (°C)

tara + SH (g) Pic. + água (g)

tara + SS (g) Pic.+água+solo(g)

Umidade (%) 0,70 0,68 G ( g/cm
3
)

W (%): 0,69

  Massa da amostra seca ao ar Mt (g) = 1001,0    Massa total da amostra seca Ms (g) =994,1

           Peneiramento Grosso

Peneira Abertura(mm)Solo retido(g)Solo ret. acum.(g)

1 1/2" 38,1

1" 25,4

3/4" 19,1

3/8" 9,5 18,10 976,04 98,1

4 4,76 7,30 968,74 97,3

10 2,00 117,00 851,74 85,6

           Peneiramento Fino

Peneira Abertura(mm)Solo retido(g)Solo ret. acum.(g)

16 1,19 36,30 815,44 81,9

30 0,59

40 0,42 87,00 728,44 73,2

50 0,30 61,00 667,44 67,1

100 0,16 115,00 552,44 55,5

200 0,074 22,50 529,94 53,3
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ENSAIO DE GRANULOMETRIA

Amostra: 03 - Argila siltosa, arenosa avermelhada, com pedregulho Data: nov/09

Jazida: 01 Cota: Operador: Obs. Material puro

Umidade higroscópica             Massa especifica dos grãos # 2mm

Capsula N° 1 2 3 Picnômetro N°

tara (g) Temperatura (°C)

tara + SH (g) Pic. + água (g)

tara + SS (g) Pic.+água+solo(g)

Umidade (%) 1,10 1,10 G ( g/cm
3
)

W (%): 1,10

  Massa da amostra seca ao ar Mt (g) = 1000,0    Massa total da amostra seca Ms (g) =989,1

           Peneiramento Grosso

Peneira Abertura(mm)Solo retido(g)Solo ret. acum.(g)

1 1/2" 38,1

1" 25,4

3/4" 19,1

3/8" 9,5 20,10 969,02 97,4

4 4,76 15,80 953,22 95,8

10 2,00 53,20 900,02 90,4

           Peneiramento Fino

Peneira Abertura(mm)Solo retido(g)Solo ret. acum.(g)

16 1,19 48,00 852,02 85,6

30 0,59

40 0,42 51,00 801,02 80,5

50 0,30 26,00 775,02 77,9

100 0,16 59,00 716,02 72,0

200 0,074 28,50 687,52 69,1
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LIMITES DE CONSISTÊNCIA

Amostra:( 01 ) - Silte arenoso, argiloso       Data: 11/2009

Jazida: - 01 Cota: Operador: Obs. Material seco

Processo de preparação da amostra: com secagem prévia

LIMITE DE LIQUIDEZ

N° da capsula 1 2 3 4 5

N° de golpes 51 43 28 17 15

tara (g) 8,30 5,65 6,80 5,97 6,10

tara + SH (g) 14,82 11,62 12,19 12,87 12,33

tara + SS (g) 13,84 10,70 11,24 11,60 11,11

Umidade (%) 17,69 18,22 21,40 22,56 24,35

WL (%): 21,4

LIMITE DE PLASTICIDADE

N° da capsula 6 7 8 9 10

tara (g) 6,32 6,39 6,63 6,92 6,19

tara + SH (g) 8,37 8,39 8,34 8,85 8,07

tara + SS (g) 8,07 8,11 8,10 8,57 7,80

Umidade (%) 17,14 16,28 16,33 16,97 16,77

WP(%): 16,7

 ÍNDICE DE PLASTICIDADE (%): 4,7

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

10 100

w
 (

%
)

N° de golpes (log)

Limite de Liquidez ( Casagrande )



 

Amostra:( 03 ) - argila siltosa, arenosa       Data: 11/2009

Jazida: - 01 Cota: Operador: Obs. Material bruto

Processo de preparação da amostra: com secagem prévia

LIMITE DE LIQUIDEZ

N° da capsula 11 12 13 14 15

N° de golpes 48 33 22 16 12

tara (g) 8,40 8,31 8,13 7,99 7,43

tara + SH (g) 17,12 17,17 16,50 17,15 16,68

tara + SS (g) 15,35 15,30 14,67 15,09 14,54

Umidade (%) 25,47 26,75 27,98 29,01 30,10

WL (%): 27,6

LIMITE DE PLASTICIDADE

N° da capsula 16 17 18 19 20

tara (g) 6,42 6,14 6,25 6,28 6,39

tara + SH (g) 9,91 8,90 9,10 9,17 9,32

tara + SS (g) 9,36 8,47 8,65 8,71 8,86

Umidade (%) 18,71 18,45 18,75 18,93 18,62

WP(%): 18,7

 ÍNDICE DE PLASTICIDADE (%): 8,9
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 

CENTRO DE TECNLOGIA 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE MATERIAIS 

 

 

REGIMENTO INTERNO 

 

TÍTULO I 

 

DA NATUREZA, CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

Artigo 1º - O Núcleo de Estudos e Pesquisas de Materiais, doravante denominado NEMA/CT, é um 

órgão interdisciplinar de estudos, pesquisas e extensão, vinculado diretamente ao Centro de 

Tecnologia da Universidade Federal do Piauí. 

 

Artigo 2º - O NEMA/CT é constituído por docentes, estudiosos, pesquisadores e discentes 

regularmente matriculados nos cursos oferecidos pelo Centro de Tecnologia da Universidade 

Federal do Piauí, que serão considerados membros natos.  

 

Artigo 3º - São objetivos do NEMA/CT: 

 

1. estimular, no conjunto do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí, o 

debate, o estudo, a pesquisa e a extensão sobre materiais; 

2. promover pesquisas de caracterização de materiais; 

3. implantar e desenvolver bases para a pesquisa em materiais; 

4. estimular estudos teóricos e históricos sobre materiais; 

5. desenvolver práticas de construção sustentável, segundo estudos e pesquisas de 

materiais. 

 

 

TÍTULO II 

 

DAS LINHAS DE PESQUISA, GESTÃO E COMPETÊNCIAS 

 

 

Artigo 4º - As linhas de pesquisa a serem desenvolvidas pelo NEMA/CT terão como foco principal 

a aplicação e a avaliação de materiais na construção civil, levando-se em consideração o aspecto da 

sustentabilidade, e serão: 

 

1. caracterização de materiais; 

2. materiais cerâmicos; 

3. sinterização; 

4. cimento. 

 

Artigo 5º - O NEMA/CT é composto por docentes, pesquisadores e discentes da Universidade 

Federal do Piauí, estabelecidos no seu Centro de Tecnologia e por membros de outras instituições 

de ensino ou não, desde que a proposta de adesão tenha sido aprovada pelos seus membros natos, 

levando-se em conta a exigência de certos requisitos considerados imprescindíveis ao exercício da 

prática científica. 

 



Artigo 6º - São membros do NEMA/CT, os previstos nos artigos 2º e 3º, classificados em membros 

natos, membros efetivos e membros colaboradores. 

 

§ 1º - São membros natos, aqueles vinculados ao Centro de Tecnologia da UFPI. 

 

§ 2º - São membros efetivos, os que participam em caráter permanente da totalidade das atividades 

do NEMA/CT. 

 

§ 3º - São membros colaboradores, aqueles que exercem de forma temporária, atividades definidas 

por interesses específicos do NEMA/CT. 

 

Artigo 7º - O desligamento de um membro do NEMA/CT se fará: 

 

 I – Por solicitação do membro; 

 II – Por solicitação da coordenação do NEMA/CT. 

 

Artigo 8º - São órgãos gestores do NEMA/CT: 

 

 I – Conselho Gestor, composto pela totalidade dos membros e presidido por um 

coordenador; 

 II – Coordenação, composta por um coordenador e um sub-coordenador eleitos por maioria 

simples dos votos em reunião do Conselho Gestor convocada para este fim, com mandato de dois 

anos, com direito à reeleição. 

 

Artigo 9º - O Conselho Gestor tem como atribuições: 

 

 I – Reunir-se ordinariamente ou por convocação extraordinária feita pela Coordenação; 

 II – Eleger entre os seus membros, o coordenador e o sub-coordenador; 

 III – Deliberar a respeito do que prescrevem as exigências deste regimento; 

 IV – Emitir parecer à aceitação de subvenções, doações e convênios; 

 V – Apreciar e aprovar propostas de estudos e pesquisas; 

 VI – Analisar os relatórios semestral e anual apresentados pela Coordenação; 

 VII – Decidir sobre o ingresso de novos membros; 

 VIII – Elaborar parecer sobre assuntos que lhes forem encaminhados. 

 

Artigo 10 – Ao coordenador, compete: 

 

 I – Exercer a superintendência das atividades do NEMA/CT; 

 II – Convocar reuniões, presidir o Conselho Gestor e dar cumprimento às deliberações deste; 

 III – Elaborar relatórios semestral e anual das atividades do NEMA/CT; 

 IV – Encaminhar às instâncias superiores da UFPI, pedido de contratação ou lotação de 

bolsistas ou pessoal técnico-administrativo, observadas as exigências regulamentares vigentes; 

 V – Submeter à direção do Centro de Tecnologia e a outras instâncias da UFPI, pedido de 

dotação financeira, material permanente, material de consumo e suprimento de fundo; 

 VI – Cumprir e fazer cumprir este Regimento; 

 VII – Representar o NEMA/CT. 

 

Artigo 11 – Ao sub-coordenador compete substituir o titular em seus impedimentos, acompanhá-lo 

e subsidiá-lo na administração das atividades do NEMA/CT. 

 

 

TÍTULO III 



 

DO PATRIMÔNIO E RECURSOS FINANCEIROS 

 

 

Artigo 12 – Constituem patrimônio do NEMA/CT, os bens adquiridos por compra ou por doação. 

 

Artigo 13 – Os recursos financeiros do NEMA/CT serão aplicados na sua totalidade mediante 

aprovação do Conselho Gestor. 

 

 

TÍTULO IV 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 14 – O presente Regimento poderá ser modificado mediante deliberação da maioria absoluta 

dos membros que integram o NEMA/CT. 

 

Artigo 15 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Gestor. 

 

Artigo 16 – Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 


