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RESUMO

A fabricação de tijolos de cerâmica vermelha, produzidos tradicionalmente com argila, 

é uma técnica que já está consolidada. Entretanto, apesar da pouca complexidade que envolve 

o processo convencional de produção desses tijolos, o mesmo está sujeito a vários problemas 

que iniciam-se na fase da exploração das jazidas, avolumam-se pela falta de caracterização 

das argilas, e se estendem pelas etapas de preparação da massa, conformação de produtos, 

secagem, e queima. Evidenciam-se os desperdícios e constata-se a baixa qualidade do material 

produzido. Entre outros fatores, o alto consumo de energia durante a queima (sinterização), 

torna o  custo deste material pouco acessível ao consumidor de baixa renda. 

Além disso, a devastação do meio ambiente nas lavras das jazidas e a utilização de 

vegetação nativa para a produção de lenha – o combustível mais utilizado na indústria 

cerâmica  –  produz graves danos ambientais. 

Uma técnica de produção de um novo tipo de tijolo simples (adobe), de baixo custo e 

sem danos ambientais, pode ser uma alternativa viável para diminuir o custo desse 

componente na construção civil, e, consequentemente, na construção de casas populares.  

Neste trabalho, são discutidos os resultados da resistência mecânica do tijolo de adobe, 

utilizando-se na sua composição, argila, fibras vegetais naturais, cimento e gesso em um 

processo totalmente artesanal e manual.  

Pretende-se deixar evidente que existem alternativas possíveis de serem postas em 

prática, com processo simples, utilizando-se “terra crua” que há milênios é empregada na  

construção de moradias, buscando soluções para estes graves problemas. Análises e testes 

foram realizados para encontrar resultados que pudessem comprovar a possibilidade de 

utilização desse tipo de material.    

Outros estudos estão em desenvolvimento, e novas pesquisas são necessárias para 

complementar este trabalho, mas fica a certeza de que existe potencialidade para a produção 

de tijolos de adobe, como uma alternativa de baixo custo para a construção civil. 

Palavras-chave: processo convencional; produto alternativo; tijolo de adobe; resistência 

mecânica. 



ABSTRACT

The production of the red pottery brick, made traditionally with clay, is a technique 

that is already stabled. However, in spite of the little complexity that involves the 

conventional process of these bricks production, it are exposed to many problems that begin in 

the fase of exploration of the mines, the problems get worse because of the lack of the clay’s 

characterization, and they continue through the steps of the dough preparation, conformation 

of the products, the drying and the burning process.

 The wastefulness is shown and so is the low quality of the material produced. Among 

other factors, the high use of energy in the burning makes the cost of this material inaccessible 

to the low income consumer. 

 Besides this, the destruction of the environment around the mines and the use of native 

vegetation to produce wood – the most used fuel in the pottery industry – make serious 

environmental damage.  

 The production technique of a new type of simple brick (adobe), that has low cost and 

no environmental damage, can be the viable alternative to lower the cost of this part of the 

civil construction, and, consequently, in the building of cheaper houses. 

 In this paper, the results of the mechanical resistance of the adobe brick are shown, 

using in its composition, clay, natural vegetable fibers, cement and plaster in a process that is 

completely handcrafted and manual.  

 It is intented to make clear that are possible alternatives to be put in practice, with the 

simple process, using “raw earth” that has been used in the construction of houses in 

thousands of years, trying to solve these severe problems. Analysis and tests were performed 

to find results that could prove the possibility of the utilization of this kind of material. 

 Other studies are in progress, and the new researches are necessary to enrich this work, 

but it stays the certainty that there is potential to produce bricks from adobe, as an alternative 

that has low cost to civil construction. 

Key words: conventional process; alternative product; abode brick; mechanical resistance. 



CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO

A deficiência de moradias para a população de baixa renda no Brasil, é uma 

constatação que sinaliza a busca de alternativas para minorar este grave índice. O custo dos 

materiais de construção, de uma maneira geral, ainda é o grande problema a ser enfrentado, 

pois não permite que as camadas menos favorecidas da população, tenham acesso a esses 

produtos. Aliado a isso, falta financiamento público de longo prazo e com baixas taxas de 

juros.

A situação de miséria da maior parte da população do País, a leva muitas vezes a 

buscar alternativas nem sempre seguras para a construção de suas moradias. Normalmente são 

utilizadas folhas de laminados de madeira e papelão na “construção” de barracos que servem 

de abrigo a famílias inteiras, sem nenhuma condição de higiene nem de segurança. O 

movimento dos “sem terras” que assola atualmente diversas comunidades rurais, leva os seus 

participantes a buscar no plástico a solução prática e barata para a “construção” de seus 

barracos, mas igualmente ao que acontece com a  madeira e com o papelão, não têm 

segurança, nem nenhuma estética de uma moradia digna de abrigar seres humanos. 

Em algumas comunidades ribeirinhas e em várias cidades onde é alto o índice de 

pobreza e, conseqüentemente, há deficiência de moradias, o “barro” é utilizado como 

alternativa de construção de casas, que aliado a uma estrutura de ripas de madeira trançada, 

normalmente de galhos de árvores, são produzidas as casas de “sopapo”.  Esse “barro” 

utilizado neste processo de construção é a argila, que sem nenhum  tratamento ou  mistura 

adequada é retirada da natureza, sendo adicionada água para a mistura lamacenta que vai se 

transformar nos “tijolos” dessas construções. 

Pesquisando os primórdios de algumas civilizações foram encontrados registros da 

utilização da argila para a produção de tijolos artesanais com alta resistência. Muitas dessas 

construções resistiam a todas as intempéries, a guerras e a inevitável ação do tempo, 

permanecendo, em alguns casos, com a sua estrutura intacta.  

A argila pura ou misturada a diversos materiais, vem sendo usada como alternativa 

viável para diminuição dos custos da construção civil, mantendo o padrão de segurança das 

edificações. São conhecidas e citadas na literatura experiências com protótipos de sistemas 

construtivos inovadores para habitação popular. 



O desenvolvimento da construção civil vem se caracterizando por diversas e 

enriquecedoras fases de crescimento, em especial no que se refere a componentes que 

ofereçam boa resistência associado a baixo custo.  

O acesso às matérias-primas naturais abundantes é uma das respostas possíveis para a 

sustentabilidade da construção. Neste sentido, a terra crua oferece-se como uma possibilidade 

com várias vantagens: é uma matéria-prima abundante; a sua utilização não carece de 

processos de transformação dispendiosos em termos energéticos; apresenta um bom 

comportamento térmico; é reciclável e reutilizável; é incombustível; não é tóxica; a terra 

escavada para a execução das fundações poderá ser utilizada para a execução dos blocos e dos 

rebocos e argamassas; a terra pode ser utilizada como superfície final de acabamento desde 

que esteja garantida a sua proteção relativamente a situações graves de erosão e exposição a 

água.

O uso de tecnologias apropriadas em construções que levem à racionalização dos 

recursos disponíveis, à diminuição dos custos dos processos construtivos e ao melhor 

aproveitamento da mão-de-obra não qualificada deve ser considerado.  

A terra crua, por ser um material de grande disponibilidade e baixo custo, vem se 

mostrando como uma excelente alternativa técnica e econômica para uso em construções 

rurais, principalmente sob a forma de tijolos prensados e não queimados. Seu uso isolado ou 

associado a aditivos químicos, tais como cimento, cal, silicato de sódio, cinzas volantes, 

escória de alto forno, dentre outros, vem sendo objeto de inúmeras pesquisas com a finalidade 

de melhorar sua resistência à compressão simples, seu comportamento sob a ação da água e 

sua durabilidade em longo prazo (WALKER, 1995; ERREL  e FREIDIN, 1995; REN e 

KAGI, 1995; GORDON et al., 1996; BARONIO e BINDA, 1997; NOGOWI, 1997; ROLIM 

et al., 1999). 

A imputação dos custos de impacto ambiental relativos ao setor da construção civil 

tornam este material mais econômico, não só devido aos processos simples de utilização de 

matéria-prima e pouco consumidores de recursos energéticos, mas também por não estar 

associado a grandes distâncias de transporte entre local da extração, produção e aplicação na 

obra. Além do mais, a sustentabilidade deste processo é ecológica, pois, por não ser queimado, 

o tijolo produzido contribui para a preservação de recursos naturais e diminuição do uso de 

energia.

Várias denominações são utilizadas para o tijolo de terra crua, bem como para as 

construções que o utilizam. No Brasil a mais comum é o tijolo de sopapo e as casas são 



chamadas de “taipa”, tanto no sertão como no litoral, principalmente na região nordeste, uma 

das mais pobres do País, e onde é mais crítica a situação do déficit habitacional. 

Em alguns paises da América do Sul, notadamente no Chile, o tijolo assim produzido, 

é chamado de “adôbe”, e tanto na Europa como nos Estados Unidos, a terminologia é 

conhecida e o material, plenamente utilizado.  

 Os blocos de adobe, dependendo da sua espessura, podem ser usados na construção de 

paredes destinadas a suporte, a estrutura de pilares e vigas. Várias misturas são possíveis ao 

barro que forma o tijolo de adobe, como, por exemplo, misturas de madeira, palha ou cortiça.  

Os blocos de adobe não são sinterizados, ao contrário dos tijolos, poupando nossas 

reservas energéticas. Casas de adobe duram centenas de anos, e são totalmente recicláveis. 

Adobe sendo um produto final que é natural e geológico, não é decomposto, apenas degrada 

perante influências externas de água, o que é evitado através de técnicas e métodos de 

construção, colocando pedras e tijolos maciços na base da parede, isolamento horizontal, e 

várias camadas de cal.  

Blocos fabricados com adobe são passíveis de serem empregados por qualquer 

pedreiro, após curto período de instrução. Paredes construídas com blocos de adobe 

praticamente não encolhem, (o contrário do que acontece com a terra batida). Com a junção de 

materiais auxiliares (palha e aparas de madeira), é possível o isolamento térmico. Através de 

técnicas diversas é possível atingir espessuras diferentes nas paredes. Com tijolos de adobe se 

pode  realizar quase todos os tipos de arquitetura, como arcos ou cúpulas. 

O efeito favorável de construções com tijolos feitos de adobe, têm essencialmente duas 

razões: 1ª.) o barro é uma matéria de construção micro-fina e porosa, por isso é capaz de 

“respirar” como nenhum outro material de construção.  Neste processo o ar fresco chega 

filtrado ao interior fechado, enquanto que o ar gasto saí através das paredes; 2ª.) o barro regula 

a umidade do ar, e é capaz de absorver muita umidade em pouco tempo, de armazená-la, e 

quando há pouca umidade no ar, é liberada no espaço. Essa capacidade de absorção é 30 vezes 

superior aos tijolos cozidos. 

Mais referências ao adobe, enaltecem suas qualidades. O adobe é um tijolo feito de 

lama. O bloco tradicional do adobe é 10x14x4 cm3 e sua mistura ideal é de aproximadamente 

20% de argila e 80% de areia. Estes materiais são misturados com água, e a “lama” produzida 

é derramada em moldes para dar forma aos blocos. O molde será removido assim que o bloco 

estiver com forma, e for deixado para secar ao sol. Em alguns dias o tijolo é girado para o 



outro lado e dentro de mais dias estará pronto para ser movido ou empilhado. O tijolo alcança 

a cura ou pega química após 30 dias, o mesmo tempo que o concreto. 

Baseado nas informações obtidas com a utilização do adobe, este trabalho tem por 

objetivo investigar a possibilidade da produção de tijolos feitos de argila crua pura e 

misturada, por meio de processo artesanal, sem a etapa de queima, visando facilitar sua 

aplicação. Assim sendo, a intenção primordial deste trabalho, é pesquisar a resistência 

mecânica da argila pura e misturada a outros materiais, como fibras naturais, pó de mármore, 

gesso e cimento, para oferecer alternativas mais baratas para a construção de moradias 

populares.



CAPÍTULO 2 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A seguir serão descritos em detalhes os materiais e técnicas convencionais utilizados 

na fabricação de produtos argilosos, e especialmente, os métodos alternativos desenvolvidos 

atualmente para os materiais de construção de baixo custo.  

Existe a tendência atual da utilização de tijolos de argila (adobe) reforçados com 

diversos materiais, dentre eles, fibras, cimento, cal, betume, gesso, etc., sem a utilização da 

etapa de queima.  

Glossário dos tipos de argila (SOUZA SANTOS, 1989) – Adobe  (ou adobo) – palavra 

de origem espanhola usada no sudoeste dos Estados Unidos para designar argilas adaptadas à 

manufatura de tijolo cru, seco ao sol. Às construções feitas com esse tipo de tijolo, dá-se o 

nome de construção de adobe. Não temos nome especial no Brasil para designar as argilas 

usadas para a mesma finalidade ou finalidades análogas; o que mais se aproxima é a “taipa”, 

porém é de menor espessura e tem um arcabouço de ramos de madeira. 

Estudos são prementes no momento, especialmente no Brasil, para assegurar um 

suprimento de matérias-primas minerais não metálicas, principalmente para a fabricação de 

materiais de construção habitacional e de infra-estrutura para atender à demanda da explosão 

demográfica e, conseqüentemente, de necessidades habitacionais. (SOUZA SANTOS, 1989).

CYTRIN (1957), afirma que a construção com terra foi a primeira solução encontrada 

pelo homem primitivo para a construção de abrigos eficientes contra o meio ambiente hostil, 

em locais que apresentavam dificuldades de manuseio de pedras e madeiras. E relata também 

descobertas arqueológicas de diversas localidades da China (incluindo a Grande Muralha), 

Índia, Síria, Palestina, Pérsia, Egito, Grécia e, finalmente, Roma, cujos métodos de construção 

com solos foram disseminados por vastas extensões da Europa, onde hoje localizam-se a 

França, a Alemanha e a Inglaterra. 

ABIKO (1983) relata que, desde as eras mais remotas, o homem utilizou diversas 

técnicas para conferir melhor comportamento ao solo, tornando-o mais resistente ao 

intemperismo. Cita-se o emprego de asfalto, cal, palha e diversas outras fibras vegetais, urina 

e excremento de gado, melaço, goma arábica, gordura de baleia e resinas diversas. 

Nas pesquisas realizadas, a fibra de curauá, apresenta-se como uma alternativa bastante 

viável de ser utilizada em substituição ao sisal nordestino, tendo em vista que sua colheita é 

facilitada por não ter espinhos, pode ser plantado em solos menos exigentes, e a partir do 

segundo ano a colheita pode ser de seis em seis meses com um aproveitamento de cinco anos. 

Cada planta produz entre 20 e 24 folhas, proporcionando perto de dois quilos de fibra. 



Proveniente de uma planta nativa da região Amazônica, pertencente a família das 

bromeliáceas, a sua fibra tem sido utilizada por pesquisadores da Unicamp para substituir 

fibra de vidro no reforço de compósitos poliméricos. A planta produz uma fibra que pode ser 

utilizada na fabricação de tecidos, papel, plásticos e até um tipo de anestésico.   

A nova técnica, já patenteada, apresenta uma série de vantagens sobre o modelo 

convencional. Além de ser cerca de dez vezes mais barata que a fibra de vidro, a fibra de 

curauá é biodegradável, e menos abrasiva aos equipamentos de processamento. O material 

possibilita também a produção de plásticos reforçados por meio do método de injeção, que ao 

contrário da termoformagem, gera peças mais complexas apresentando detalhes como pontas 

e cavidades.

Ao longo de dois anos, foram realizados vários esforços no sentido de promover a 

compatibilidade da fibra de curauá com a matriz polimérica. Isso foi obtido por meio do 

tratamento com plasma a frio, método de baixo custo e que não gera resíduos.  

A fibra de curauá já é empregada em tecelagem e reforço de plásticos. Estes últimos, 

todavia, têm sido moldados por termoformagem, processo que não permite a confecção de 

peças mais elaboradas. A tecnologia desenvolvida por pesquisadores da Unicamp possibilita 

que a fibra vegetal reforce os compósitos poliméricos gerados também pelo método de 

injeção, por meio do qual são obtidas peças de maior complexidade, como produtos das 

indústrias automobilísticas e de eletroeletrônicos, com destaque para o fato do plástico 

reforçado com a fibra de curauá ser mais leve do que o material que incorpora a fibra de vidro, 

e pode ser empregado na confecção de componentes internos de vários aparelhos, segundo o 

artigo “Material extraído de planta amazônica substitui fibra de vidro com vantagens” de 

autoria de Manuel Alves Filho, publicado no JORNAL UNICAMP, da Universidade Estadual 

de Campinas – 22 a 28 de março de 2004. 

Em trabalho recentemente publicado pela Universidade Estadual de Campinas, 

SENHORAS (2003), aborda experiências realizadas utilizando-se fibra de coco na engenharia 

civil e de materiais, afirmando que “compósitos reforçados com fibras naturais podem ser uma 

alternativa viável em relação aqueles que usam fibras sintéticas como as fibras de vidro. As 

fibras naturais podem conferir propriedades interessantes em materiais poliméricos, como boa 

rigidez dielétrica, melhor resistência ao impacto e características de isolamento térmico e 

acústico.

O uso de fibras de origem natural tem sido objeto de alguns estudos, que levam em 

consideração a compatibilidade entre a fibra e a matriz polimérica. As fibras naturais 

apresentam superfícies hidrofílicas, devido à abundância dos grupamentos hidroxila, e podem 



produzir sistemas compatíveis com polímeros de condensação (SOUZA SANTOS, 2002). 

Dessa forma, a crescente exigência em nível global de produtos ecologicamente corretos, 

forçou a adequação de pesquisas sobre fibras de laboratórios e indústrias ao novo perfil de 

consumo.” 

Em outro trecho do mesmo artigo, ressalta que “atualmente, a fibra de coco, devido às 

novas tecnologias, satisfaz os padrões técnicos exigidos pelo mercado, sendo utilizada como 

isolamento térmico e acústico, com uma elevada eficiência. A utilização desta matéria-prima 

natural e renovável, traz inúmeras vantagens face ao aproveitamento de um material que se 

viria a perder, e que é transformado sem prejuízo do ambiente colocando a fibra de coco na 

gama de produtos ecológicos.” 

E ainda “a incorporação de fibras em materiais pouco resistentes à tração – materiais 

frágeis – tem sido usada há milênios. No antigo testamento existe a referência sobre a 

impossibilidade de se fazer tijolos sem palha. Ademais, a crise energética mundial das últimas 

duas décadas tem motivado o desenvolvimento de pesquisas sobre o fibro-cimento ou o fibro-

concreto, devido ao fato de a fabricação de cimento exigir menor demanda de energia 

comparada com a necessária à fabricação do aço ou dos plásticos. Assim, no Brasil, a 

utilização da fibra de coco na construção civil pode criar possibilidades no avanço da questão 

habitacional, através da redução do uso e do custo de materiais, envolvendo a definição de 

matrizes que inter-relacionam aspectos políticos e sócio-econômicos.” 

E finaliza “o teor das fibras brutas do coco despertou o interesse para o 

desenvolvimento de algumas experiências na formação de ligas com vários polímeros e 

materiais na construção civil como blocos de concreto, com o objetivo de aumentar a sua 

resistência, ao mesmo tempo que contribuiria para torná-lo mais barato. Um exemplo desta 

situação é o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Informações Tecnológicas (NIT) da 

Universidade Federal de São Carlos (UFScar), que produziu uma placa de plástico tendo 

como carga, resíduos de madeiras e fibras vegetais de coco. Portanto, vários fatores justificam 

o desenvolvimento de pesquisas quanto a aplicação das fibras do coco no fibro-cimento e no 

concreto-fibra, pois além de viabilizar soluções econômicas para problemas de cobertura, 

equipamentos sanitários, placas e painéis, introduzindo novas alternativas no mercado de 

construção, o aproveitamento das fibras traria grande incentivo ao reaproveitamento do 

resíduo da cadeia comercial e agroindustrial do coco”.  

Em outro trabalho, intitulado “Perfil de recicladora de fibras de coco” (CEMPRE,

1998) é abordado o assunto relativo a fabricação de painéis para a construção civil, que diz: “o 

reforço de materiais de construção com fibras vegetais é conhecido há milênios, e o emprego 



de fibras vegetais como reforço do gesso vem desde o renascimento. Apesar de um grande 

número de trabalhos de pesquisa comprovarem a eficiência das fibras vegetais como reforço, 

o seu emprego na produção industrial ainda é muito pequeno. 

No trabalho “O Emprego de Painéis Pré-Fabricados em Construções com Taipa de 

Mão” (LOPES, W.G.; A. INO, 2003), são feitas muitas citações sobre construções com terra 

crua, podendo-se citar: “a partir de uma técnica facilmente transmissível, em que utiliza mão-

de-obra não qualificada, materiais locais e de baixo consumo de energia, foram obtidas 

construções resistentes e econômicas, mostrando que é possível se obter edificações duráveis e 

de baixo impacto ambiental com uso das tradicionais técnicas construtivas de terra crua.”  

Mais adiante, no mesmo trabalho, também é mencionado que “a arquitetura de terra 

continua, ainda hoje, sendo utilizada para resolver o secular problema de habitação, nos mais 

diferentes recantos do planeta e a partir de técnicas diversas. DETHIER (1993) afirma que, 

desde que os homens constroem cidades, há cerca de dez mil anos, a terra crua tem sido, por 

meio de tradições eruditas e populares, um dos principais materiais de construção utilizados, 

podendo-se afirmar que, atualmente, mais de um terço da população mundial vive em 

construções que a terra apresenta comprovada capacidade de adaptação ao meio ambiente e 

qualidades térmicas que os materiais modernos não têm conseguido substituir.  

Segundo FARIA (2002), a terra crua, em qualquer das suas modalidades, apresenta-se 

como excelente material, no que diz respeito ao isolamento térmico/acústico e ao baixo, ou 

praticamente nulo, consumo de energia para sua produção, em contraste com os materiais 

convencionais de construção. Sabe-se que estes materiais além do alto consumo de energia 

para sua produção, provocam grandes impactos ambientais.  

No Brasil, as técnicas de construção com terra mais usadas foram a taipa de pilão, a 

taipa de mão e o adobe, trazidas pelos portugueses. A taipa de mão, também conhecida como 

taipa de sopapo, taipa de sebe, barro armado ou pau-a-pique, (estaqueo, quincha) é uma 

variedade de construção em terra crua, que consiste na definição de VASCONCELOS (1979), 

em paus colocados perpendicularmente entre os baldrames e os frechais, nele fixados por 

meio de furos ou pregos. Perpendicularmente a estes são colocados outros mais finos, ripas ou 

varas, tanto de um lado como de outro, amarrados por meio de tiras de couro, prego ou arame, 

de cipó, barbante de sisal, tucum, imbé, buriti e outros gêneros próprios de cordas. Depois de 

feita a trama ou armação, é jogado o barro e apertado sobre ela, trabalho que se faz apenas 

com as mãos, dando origem ao seu nome. Segundo MELLO (1985), ao secar, a parede tem 

boa resistência e peso relativo pois funciona como vedação, ficando as cargas concentradas na 

estrutura autônoma de madeira. Trata-se de uma técnica versátil, comprovada por sua grande 



adaptabilidade às condições locais, com a utilização de materiais encontrados na natureza 

(LOPES e INO, 2001), não deixando de ser uma técnica durável, de grande resistência às 

intempéries e de menor custo. E ainda, de acordo com ALVARENGA (1984), uma das 

principais vantagens da taipa de mão é o tempo rápido para sua execução.”  

Neste trabalho, existe uma citação que “segundo GHAVAMI & RODRIGUES (2002) 

a terra crua está cada vez mais sendo aceita para moradias de baixo custo em muitos países 

industrializados, como França, Austrália, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, e em menor 

proporção em países do terceiro mundo onde casas de terra continuam associadas à pobreza.”  

Ainda para demonstrar a utilização de materiais e métodos alternativos, um outro 

trabalho intitulado “Fibras de Coco na Composição de Tijolos Solo-Cimento” (MENDES, 

J.U.L et al, 2003), mostra a utilização de pó de fibra da casca de coco como agregado na 

composição de tijolos de solo-cimento. Os tijolos foram fabricados utilizando-se uma 

concentração de 6% do pó da fibra de coco com relação ao cimento, e realizados testes para 

análise de resistência mecânica em compressão e determinação da condutividade térmica, de 

acordo com as normas ABNT e ASTM, com excelentes resultados, e ressaltando que a 

confecção desses tijolos é caracterizada por um processo simples e acessível à população de 

renda mais baixa. Traz vantagens relativas a preservação do meio ambiente, pois elimina o 

desmatamento de vegetação nativa, que é utilizada nos fornos para a queima dos tijolos 

comuns, bem como a emissão de gases poluentes para a atmosfera, que resultam deste 

processo.

GRANDE (2003), fez avaliações de desempenho de material, baseadas em resultados 

de ensaios em laboratório, fundamentados por normas técnicas e recomendações práticas, 

mostrando que são eficientes para desenvolver análises e orientações a serem consideradas em 

novas pesquisas com a finalidade de estudar o tijolo de solo-cimento. Deixa como conclusão, 

que as análises de desempenho do material, com e sem adição de sílica ativa, fabricado por 

prensagem manual, e sua relação crítica acerca da sustentabilidade na construção civil e as 

variáveis que garantem o controle tecnológico e a transferência de tecnologia, pode-se 

permitir ao usuário, uma orientação científica e prática sobre o comportamento do material, 

desde a fase de sua composição até ao emprego na construção.  

Segundo CUNHA (1978), os principais métodos construtivos com a utilização de solos 

são os seguintes: 

-  Adobes: os tijolos de adobe são feitos por meio da moldagem de barro úmido (com alta 

plasticidade) em fôrmas. Após a moldagem, retiram-se as fôrmas e os tijolos são secos ao sol. 



O sistema construtivo é bastante simples e conhecido (alvenaria) e, quando os tijolos são bem 

feitos, conseguem-se paredes com boa resistência. 

- Pise, Taipa de Pilão, Terra Apiloada ou Paredes Monolíticas: o princípio básico desse 

método é a construção de paredes “in situ” comprimindo o solo dentro de fôrmas móveis em 

camadas sucessivas. Emprega-se, neste caso, solo arenoso na umidade ótima de compactação 

e origina-se, dependendo das condições das fôrmas, painéis de parede de acabamento 

refinado.

- Taipa de mão: esse sistema consiste em preencher com barro úmido uma trama de madeira 

que estrutura o painel de parede. Foi introduzido no Brasil pelos portugueses e atualmente já 

existem propostas de racionalização do sistema com o emprego de painéis pré-fabricados.  

- Bolas: sistema bastante rudimentar com exemplares na África Ocidental. Consiste em 

empilhar bolas achatadas de barro formando a parede. 

- Leivas: variação do adobe. Consiste em cortar o solo superficial em blocos (denominados 

leivas) e empilhá-los em camadas sucessivas, sem argamassa. 

- Tijolos prensados: para a moldagem deste tijolo, é usado um dispositivo mecânico 

submetendo o material a pressões bastante elevadas. Utilizam-se, de preferência, solos 

arenosos estabilizados com cimento. Também são produzidos blocos com dimensões idênticas 

aos de concreto.

Em virtude de ter encontrado nas pesquisas realizadas, diversas citações ao cimento 

como material largamente empregado em misturas, optou-se por incluí-lo nas experiências a 

serem formuladas. 

Cimento, na acepção geral da palavra, pode ser considerado todo material com 

propriedades adesivas e coesivas capaz de unir fragmentos de minerais entre si de modo a 

formar um todo compacto. É obtido pela mistura em proporções apropriadas de materiais 

calcários e argilosos, ou outros materiais contendo sílica, alumina e óxido de ferro aquecida 

até a temperatura de clinquerização – 1450ºC, moendo-se o clínquer resultante.  

O clínquer é resfriado e moído até um pó bem fino com a adição de um pouco de 

gesso, resultando o cimento Portland comercial largamente usado em todo o mundo. 



Tabela 2. 1 - Compostos principais do cimento Portland 

Nome do composto Composição em óxidos Abreviação 

Silicato tricálcico 3CaO.SiO2 C3S

Silicato dicálcico 2CaO.SiO2 C2S

Aluminato tricálcico 3CaO.Al2O3 C3A

Ferroaluminato tetracálcico 4CaO.Al2O3Fe2O3 C4AF

As reações que fazem com que o cimento se torne um agente ligante ocorrem na pasta 

de água e cimento. Na presença de água, os silicatos e os aluminatos formam produtos de 

hidratação que, com o transcorrer do tempo, dão origem a uma massa firme e resistente, a 

pasta de cimento endurecida.  

Um dos componentes do processo de produção do cimento que também chama a 

atenção por suas características é o gesso, outra opção de mistura que se mostrou viável para 

estas experiências. 

O gesso é um mineral de composição química CaSO4.2H2O. Cristaliza no sistema 

monolítico. Cor cinzenta amarelada, avermelhada, acastanhada ou azulada. Quando puro é 

incolor ou de cor branca. A dureza é do grau 2 na escala de Mosh; a densidade é de 2,3g/cm3.

Mineral evaorítico abundante na natureza, geralmente associado à anidrite e à halite 

(salgema), interestratificado em calcários, argilitos, margas, etc.; aparece também nas 

fumarolas vulcânicas e nas fontes termais. O gesso é utilizado como corretivo de solos 

agrícolas, no fabrico de cimento, de gesso de presa, indústria química etc.  

Segundo SOUZA SANTOS (1989), o gesso é um material com estrutura cristalina 

monolítica, descrita por CaSO2.1/2H2O, que endurece quando em contato com a água. O gesso 

endurecido é muito usado na produção de moldes cerâmicos para enchimento de barbotinas, 

processos de conformação de certas porcelanas e faianças, etc. Os moldes de gesso dão forma 

as peças cerâmicas, retiram a água da barbotina e suportam a peça na fase inicial da secagem.  

A estrutura do gesso é porosa, com poros ligados uns aos outros por meio de capilares, 

os quais são responsáveis pela absorção da água no processo de colagem, ou seja, na produção 

das peças cerâmicas.   

Segundo CARVALHO & POROCA apud CARNEIRO (2001), as paredes construídas 

com tijolos de solo-cimento prensados têm comportamento térmico e durabilidade 

equivalentes às construídas com tijolos ou blocos cerâmicos. Os tijolos do solo-cimento 

podem ser utilizados em alvenaria de vedação ou estrutural, desde que atendam as resistências 

estabelecidas nos critérios de projeto, que devem ser os mesmos aplicados aos materiais de 



alvenaria convencional, bem como devem seguir as indicações de cuidados e manutenção do 

material.  

CARNEIRO et al. (2001), ressaltam outra vantagem dos tijolos de solo estabilizado: a 

possibilidade de incorporar outros materiais na sua fabricação, como por exemplo agregados 

produzidos com entulho reciclado e rejeitos industriais (sílica ativa, cinzas volantes, escórias 

de alto fornos, finos de serrarias e outros). Além disso, por não ser necessária a queima do 

tijolo, há uma excessiva redução do consumo de energia e, por conseqüência, de danos 

ambientais à sua fabricação.  

NEVES (1989), também destaca que o tijolo de solo-cimento, produzido por sistemas 

manuais ou automatizados, constitui um elemento de viabilidade comprovada em diversos 

programas habitacionais realizados tanto por mutirão, como por administração direta, fato que 

demonstra a transferência de tecnologia pela fácil assimilação dos operadores dos 

equipamentos e também da mão-de-obra já familiarizada com o sistema construtivo de 

alvenaria.

Em termos de dosagem, ABCP (1988), recomenda moldar tijolos com proporções, em 

volume, de cimento e solo de 1:10, 1:12 e 1:14. A escolha do traço adequado deve ser a que 

apresentar menor consumo de cimento e atender aos critérios de resistência à compressão e 

absorção de água estabelecidos na Norma NBR 8491. 

CUNHA (1978), acrescenta que o desenvolvimento da técnica de construção com terra 

foi o início de uma nova vida, até então fixada nas proximidades de uma caverna qualquer. Há 

evidências arqueológicas de que a construção com blocos de terra seco ao sol já eram comuns 

no final do período Neolítico. “O adobe, na forma de blocos secos ao sol, era bem conhecido 

na antiguidade. Os filhos de Israel faziam tijolos de barro para os egípcios no tempo de 

Moisés. Acredita-se que as primeiras casas de Siolk, um oásis do Iran, foram feitas de terra na 

forma de adobe monolítico cru, antes do ano 4.000 A.C. Pouco a pouco, o homem aprendia 

que com certos tipos de barro poderia fazer construções melhores do que com outros, e que 

alguns duravam por toda a vida. No Egito, melhorava-se o adobe adicionando a palha e 

bambu. Na Babilônia e na Assíria, introduzia-se o asfalto natural, dando ao adobe primitivo 

uma melhor resistência ao intemperismo.”  

No continente Americano há vários vestígios da utilização de métodos construtivos 

com solos nos Estados Unidos, México e também na América do Sul (Peru).  

A experiência brasileira sobre a construção com terra é bastante ampla. De acordo com 

CUNHA (1978), os primeiros artigos sobre o assunto foram publicados em 1880, porém, tais 

textos não apresentavam dados científicos. A utilização de solo-cimento foi intensificada a 



partir de 1940 quando a ABCP já dispunha de um método de dosagem para o emprego em 

obras de pavimentação inspirado nos moldes da experiência da PCA Americana.  

Várias obras de habitação social foram decorrentes do emprego dessa tecnologia, 

sensibilizando programas governamentais e órgãos de pesquisa que visavam a transferência de 

tecnologia, conforme ABCP (1985) e CEPED (1978a) (1978b).  

 LOPES apud SILVA (2001) relata, por outro lado, que as construções com terra 

costumam ser associadas à pobreza, devido ao seu emprego em programas sociais. O 

surgimento de materiais de construção industrializados também contribuiu para que essa 

tecnologia alternativa ficasse à margem do mercado financeiro da habitação.  

Felizmente, algumas iniciativas estão sendo retomadas, conseqüência de pesquisas, 

aprofundamento técnico de arquitetos e engenheiros, e experiências bem sucedidas, assim 

como as crescentes preocupações ambientais que estão atraindo investimentos em construções 

de solo estabilizados, segundo SILVA (2001) e MONTORO & SAWAYA (2002). 

2.1 – Materiais Convencionais 

2.1.1 – Argila 

Encontrada em abundância nas margens dos lagos, rios e várzeas, a argila é a principal 

matéria-prima da indústria cerâmica, que visa atender ao mercado da construção civil. 

Argilas são a espinha dorsal da cerâmica, portanto é de fundamental importância o 

conhecimento de sua natureza. As argilas estão constituídas ordinariamente de hidrossilicatos 

de alumínio, que se formam pela decomposição de rochas feldspáticas potássicas e sódicas, 

devido a ação dos agentes externos.

As argilas estão misturadas com outras substâncias como: óxidos de ferro, quartzo, 

silicatos, calcário, substâncias orgânicas e água, que são impurezas, e são classificadas em 

argilas primárias e secundárias.  

Argilas primárias são as que permanecem no local onde as rochas se decompuseram. 

São as argilas mais puras, por não terem sido arrastadas pelas águas e pelos ventos.  

Argilas secundárias são as que após a decomposição das rochas feldspáticas são 

arrastadas pelas águas e pelos ventos e sedimentadas à distância formando leitos. Neste 

deslocamento, há inclusão de impurezas que são materiais finíssimos, amorfos e coloidais que 

aumentam a plasticidade da argila, constituindo a parte principal do solo.  



Existem várias espécies minerais classificadas como argilas, porém a mais importante 

para a indústria cerâmica é a caulinita. Junto com as argilas comercializadas, geralmente estão 

presentes quantidades variáveis de feldspato, quartzo, e de outras impurezas, como o óxido de 

ferro que é prejudicial para cerâmica branca por produzir cor avermelhada nos produtos.  

As argilas são escolhidas pelas particularidades a que se destinam e muitas vezes são 

misturadas para se ter o melhor resultado.  

Propriedades físicas das argilas variam tanto quanto as impurezas que contêm, que é 

freqüentemente necessário melhorá-las mediante processo de beneficiamento, envolvendo 

operações físicas de separação granulométrica (peneiração ou decantação seletiva), flotação, 

filtração e secagem.  

Existem muitas argilas com as quais não se pode obter produtos perfeitos, porque 

sofrem uma contração bastante excessiva ou porque a massa não amolece de maneira 

suficientemente homogênea. Por esta razão, torna-se necessário acrescentar areia, quartzo, 

calcário moído, argila calcinada, como componentes magros, e feldspato moído como 

fundente. A correta proporção de mistura entre a argila e as substâncias adicionadas é função 

do tipo de argila, determinante da qualidade do produto final.  

2.1.2 – Propriedades 

A propriedade mais importante da argila para a fabricação de materiais cerâmicos é a 

plasticidade, que permite moldar o produto à forma desejada quando preparada a pasta com 

determinada percentagem de umidade. 

SOUZA SANTOS, (1978) define essa propriedade como sendo a característica que o 

material possui de se deformar quando submetido a aplicação de uma força ou tensão, e de 

manter essa deformação quando a força aplicada é retirada.  

A plasticidade se deve a sua natureza coloidal, o que exerce grande influência em 

compostos químicos minerais orgânicos. As bases e sais em geral quase todos solúveis, têm 

uma influência tão acentuada na suspensão da argila com água, que podem ser usados sobre 

determinados controles para modificar as propriedades indesejáveis que a pasta venha a 

apresentar.

As argilas plásticas (ball clay) para cerâmica branca são argilas geralmente 

sedimentares (caulinita) que queimam com cor branca ou clara a 1250ºC, apresentam grande 

plasticidade, elevada resistência mecânica a cru, dando à cerâmica e peças cerâmicas, uma 

resistência elevada a cru, o que facilita o manuseio e o empilhamento no forno. A 1450ºC 



apresentam cores escuras (marron clara ou cinza). Essas argilas são geralmente cauliníticas 

ricas em matéria orgânica e ácidos húmicos, podendo conter também gipsita, mica e quartzo, 

ilita e montmorilonita. 

2.1.3 – Emprego das Argilas 

Os materiais convencionais normalmente produzidos com argila para a construção 

civil são tijolos, telhas, lajotas, blocos e casquilhos, manilhas, etc., com variedades distintas de 

acordo com a região em que são produzidos, mas que devem obedecer a padrões definidos 

pelas Normas da ABNT.   

Assim sendo, encontram-se telhas colonial, capa e canal tipo paulista e tipo plan, 

francesa, e romana, que são produzidas através de métodos de extrusão e prensagem. Já para 

os tijolos, as variações correspondem ao número de furos horizontal/vertical, tijolo maciço, e 

suas diferentes dimensões tanto para um como para outro modelo (com ou sem furos), e seu 

método de produção mais utilizado é a extrusão. 

2.2 – Processo Produtivo Convencional

Para efeito de comparação entre o processo produtivo convencional e o processo 

idealizado para o material alternativo pesquisado, apresentam-se as diversas etapas do método 

tradicional que obedece a uma série de operações comuns, dentre as quais, pequenas variações 

são necessárias para a obtenção de certas e determinadas propriedades. 

Para a fabricação de produtos cerâmicos, utilizam-se as matérias-primas  principais 

(argila, caulim, quartzos e feldspatos) e auxiliares (desengraxantes, fundentes, capeadores). 

Esses materiais são processados por várias operações: seleção, moagem, classificação, 

mistura, moldagem, compactação, secagem, queima e acabamento, até se obter o produto com 

as especificações desejadas. 

No processo de fabricação, as operações de preparo da matéria-prima e queima, são de 

extrema importância para se obter produtos de qualidade e quantidade a custo reduzido, tendo 

em vista que a disponibilidade de matérias- primas e energia são fatores determinantes para 

uma produção em escala industrial. 

Na operação de queima, geralmente utiliza-se como combustível entre outros, a lenha, 

o óleo combustível e o gás natural.  



O maior mercado de produtos cerâmicos encontra-se no setor da construção civil, que 

utiliza tanto os produtos de cerâmica vermelha ou estrutural (telhas, tijolos, manilhas, etc), 

como os de cerâmica branca (pisos, azulejos, revestimentos sanitários, louças, etc.), existindo 

perspectivas de grande procura para produtos cerâmicos de revestimento (azulejos, pisos, 

pastilhas), já que a tendência moderna é a verticalização das grandes cidades. 

Apesar de variar de uma indústria cerâmica para outra, o processo produtivo 

convencional é bastante similar. A divergência de equipamentos e etapas do processo, influem 

diretamente na produtividade e qualidade dos produtos.   

O fluxograma “tradicional” do processo de obtenção destes materiais é mostrado a 

seguir:

Figura  2.1 – Fluxograma do processo de produção das cerâmicas tradicionais 

Cada uma das fases do processo produtivo convencional, pode ser explicitada da 

seguinte forma:  

Extração da argila

A extração da argila pode ser manual; mecanizada; e das duas formas. Os 

equipamentos utilizados podem ser enxada, trator de lâmina, pá carregadeira, e 

retroescavadeira.
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A argila é encontrada em jazidas. Geralmente, uma jazida é de formação residual ou 

sedimentar, de onde são extraídos os minerais ou rochas. Assim sendo, as jazidas são 

formações geológicas com minerais distintos, e os acidentes geológicos da crosta terrestre 

como erosão e alteração, sedimentação, deformação e metamorfismo, decorrentes da erupção 

de vulcões  de rochas em fogo.  

Para a fabricação de produtos de cerâmica vermelha, é usada argila recente de 

formação sedimentar ou folhelhos argilosos de margem de rios, lagos ou várzeas, ricas em 

ferro e álcalis, de granulometria fina e com grande quantidade de matéria orgânica. O termo 

folhelho ou argilito é o que caracteriza a argila que se deposita naturalmente, assumindo um 

aspecto compacto. 

A extração de argila a céu aberto, para a fabricação de produtos de cerâmica vermelha, 

requer barrancos de várzea e um plano de extração que preserve as pastagens, a agricultura, 

cursos de água, estradas, etc. Quando as jazidas ficam esgotadas, os locais devem ser 

recuperados por meio de reflorestamento e reaproveitamento do solo arável que foi retirado 

inicialmente para permitir a extração. 

Estocagem

Estocagem é o processo de maturação da argila ao relento, para decomposição de 

matéria orgânica, que também dá-se o nome de sazonamento. 

Desde a antiguidade, as indústrias cerâmicas vêm adotando a prática da estocagem de 

argila a céu aberto para favorecer o aeramento e a boa mistura dos componentes. A argila 

exposta ao tempo passa por um processo denominado intemperismo (ação do sol, chuva, 

vento, etc.), que melhora a sua plasticidade, elimina os sais solúveis e uniformiza a 

distribuição de água na argila. Este processo denomina-se sazonamento ou curtimento, cujo 

objetivo é destorroar a argila. 

Técnicas de sazonamento – A organização da argila em montes para sazonamento, 

pode ser feita das seguintes maneiras: sanduíche, montes separados de argila, montes 

misturados de argila. A escolha de uma destas formas depende das características da argila e 

de outros fatores, tais como custo de montagem, espaço físico disponível, uso de máquinas e 

caminhões.  

Preparo da massa

É a etapa de umidificação da mistura dos vários tipos de argila, para adquirir 

consistência adequada a moldagem. 



A formulação da massa é feita com base na composição química das matérias-primas, 

na sua composição mineralógica, nos seus comportamentos físico e físico-químicos. Portanto, 

para se formular uma massa recorre-se aos ensaios físicos das matérias-primas, como a cor da 

queima, a contração linear, o resíduo em peneira, a resistência a flexão, a dilatação térmica 

linear, etc.; e ainda, a análise química das matérias-primas, e também a análise mineralógica. 

Para garantir as propriedades finais do corpo cerâmico é fundamental o beneficiamento 

adequado das matérias-primas e a correção das suas propriedades físico-químicas. Isto se faz 

necessário para viabilizar sua conformação e até o seu manuseio a cru.  

Moldagem

A moldagem ou extrusão/conformação é a etapa do processo no qual se dá forma às 

peças através da maromba. 

Os métodos tradicionalmente empregados para a formação dos produtos cerâmicos 

são: tornearia, colagem, extrusão e prensagem. 

A opção de um determinado método depende das condições de trabalho das massas, do 

tamanho da peça, das dificuldades de fabricação, das tolerâncias especificadas, do fator 

econômico, etc. 

  Os corpos de prova podem ser moldados, formados ou conformados pelos vários 

métodos de uso corrente em cerâmica: moldagem plástica, manual ou por extrusão; moldagem 

por colagem de barbotinas em moldes de gesso; moldagem por prensagem de massas semi-

secas ou semiplásticas. 

No processo tradicional de produção de cerâmica vermelha, a extrusão é o método 

mais utilizado, seguido da prensagem, dependendo do produto final que se deseja.  

A extrusão é o método de formação de peça por meio de uma massa pastosa, com 

umidade variando de 18 a 30%, dependendo do tipo de massa. Neste caso, utiliza-se uma 

maromba equipada de boquilha, por onde a massa é forçada a passar, dando o formato a peça. 

A prensagem é o método de formação de peça utilizando-se uma mistura contendo de 

5 a 15% de umidade. Neste caso, é empregado uma prensa equipada com estampo metálico, 

onde é formada a peça por pressões elevadas, de 100 a 250 Kgf/cm2.

Corte

De acordo com cada tipo de produto, a peça é cortada no tamanho desejado, após a sua 

extrusão.



Quando a massa sai pela boquilha é preciso cortá-la em tamanho adequado, para isso é 

preciso utilizar um cortador. Os cortadores são divididos em dois grupos: cortadores manuais 

e cortadores automáticos. Os cortadores automáticos são utilizados de três maneiras distintas: 

corte vertical rápido, corte horizontal rápido, e corte oblíquo. São acoplados à velocidade com 

que sai a barra de massa da extrusora.  

As peças após o corte são transportadas para espaços específicos para que se tornem 

secas o suficiente para a etapa seguinte e podem ser retiradas por correias transportadoras e 

descarregadas manualmente ou automaticamente em prateleiras para os secadores.  

Os fios utilizados para o corte são de aço duro, com diâmetro de aproximadamente 0,8 

mm. São esticados sobre um aro móvel e regularmente espaçados ao longo dos elementos à 

confeccionar.

Secagem

O processo de secagem é realizado através de secadores naturais ou artificiais, que tem 

por finalidade a eliminação, por evaporação, da água de formação das peças, através do ar 

aquecido ou por irradiação de raios solares. Na secagem natural, as peças são colocadas em 

locais abertos, onde são expostas à ventilação e ao calor, naturalmente. As peças cerâmicas 

são consideradas tecnicamente secas, se ainda resta de 1 a 2% de umidade residual.  

Após a secagem, as peças cerâmicas adquirem uma boa resistência mecânica, que 

facilita sua manipulação sem o risco de se quebrarem.  

No decorrer da secagem, as peças experimentam as contrações, ocorrem a formação de 

poros, e quando a secagem não for bem conduzida, podem ocorrer deformações e 

conseqüentemente trincas.  

Queima

A queima ou cozedura, sinterização ou tratamento térmico, é a fase primordial no 

processo de fabricação de produtos cerâmicos, pois sob a ação do calor gerado pela queima 

de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos, produz transformações químicas e físicas nos 

componentes da massa.   

O fator temperatura/tempo é muito importante para provocar essas reações, e a 

atmosfera do forno também influi no resultado final, pois os constituintes da massa também 

reagem com os gases que estão em contato.  

Etapa de grande importância no processo, tem fases distintas de pré-aquecimento, 

queima e resfriamento, que variam em tempo de acordo com cada tipo de forno utilizado, que 



também proporcionam diferentes patamares de temperaturas: Pré-aquecimento – 24 horas; 

Queima – 12 horas; e Resfriamento – 48 horas.  

Na indústria de cerâmica, a queima é a fase primordial, onde se manifestam grande 

número de defeitos, normalmente provenientes das etapas anteriores da produção, como por 

exemplo: preparação de massas, formação das peças, secagem, os arranjos para queima, etc. 

O conhecimento técnico dos ensaios térmicos das massas, possibilita o estabelecimento da 

curva de queima para as mesmas. 

Considerando o avanço tecnológico alcançado por algumas indústrias cerâmicas no 

Estado, pode-se definir o seguinte fluxograma para o processo produtivo de tijolos e lajotas:  

Figura 2.2 - Fluxograma do processo de produção de tijolos e lajotas 
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Para a execução de todo o processo produtivo, tem que se considerar além da matéria-

prima, os demais insumos necessários, que agregam custos aos produtos e no caso da 

utilização da lenha como combustível, ainda existe a degradação do meio ambiente.  

No processo de produção do tijolo de adobe, a argila a ser utilizada pode ser extraída 

no próprio local em que as peças serão moldadas e aplicadas. As misturas serão definidas em 

função do material disponível, o processo de secagem é natural, e não existe a etapa de 

queima. As etapas do processo podem ser representadas pelo seguinte fluxograma: 

Figura  2.3 – Fluxograma do processo de produção de tijolos de adobe  

Dados sobre o ciclo produtivo 

Para ilustrar o trabalho, alguns dados importantes sobre o processo convencional são 

apresentados com a intenção de mostrar o que é consumido neste processo: 

 Matéria-prima 

       As argilas do Rio Grande do Norte, utilizadas nas cerâmicas, são oriundas, 

predominantemente, das várzeas dos grandes rios e dos açudes. Segundo dados do Perfil 

Industrial da Cerâmica Vermelha do Rio Grande do Norte, as 159 cerâmicas em atividade no 

Estado, consomem 173.925 toneladas de argila por mês, 106.497 metros cúbicos de lenha, 

provocando graves problemas ambientais, e 2.500.000 quilowatts de energia elétrica. A 
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produção gira em torno de aproximadamente 83 milhões de peças/mês, sendo 50 milhões de 

telhas.

As várzeas do Rio Potengi abastecem as cerâmicas de São Gonçalo do Amarante, 

Ielmo Marinho e São Paulo do Potengi;  do Rio Assu, para as cerâmicas de Itajá, Assu, 

Ipanguaçu, Pendências, Alto do Rodrigues e Jardim de Piranhas; do Rio Apodi, para as 

cerâmicas de Mossoró, Governador Dix-Sept Rosado e Apodi. Existem ainda os rios Ceará-

Mirim, Trairi, Jacu e Curimataú, que também são fornecedores de argila para várias 

cerâmicas. 

Quanto aos açudes, existem o Cruzeta, Caldeirão, Gargalheiras, Itans, Zangarelhas e 

Santa Luzia, este último na Paraíba, que abastecem as cerâmicas do Seridó, mas suas argilas 

só podem ser exploradas na época da seca .  

Somente as empresas localizadas no município de Nízia Floresta, usam arenitos 

argilosos avermelhados que são explorados em encostas no Grupo Barreiras.  

Combustível

       Apesar de encontrarem-se diversos tipos de combustíveis, tais como lenha, óleo BPF 

(baixo ponto de fusão), óleo diesel, carvão, gás natural, GLP (gás liquefeito de petróleo), etc., 

visualizados nas Tabelas 2.2 e 2.3, a lenha ainda é o combustível mais utilizado, pelo seu 

preço inferior aos demais, proporcionando um produto final mais competitivo, embora seja 

responsável pelo desmatamento sistemático em algumas áreas, como uma ameaça a 

desertificação.

Tabela 2.2 – Tipos de combustíveis mais utilizados no Estado 

COMBUSTÍVEL EMPRESAS 

Lenha 150 

Lenha e catemba/casca de côco 05 

Casca/catemba de côco 02 

Pó de serra 01 
Troncos de carnaúba 01 
Total 159 

                Fonte: Perfil Industrial da Cerâmica Vermelha no RN 

Algumas cerâmicas utilizaram óleo BPF, mas devido ao seu alto custo, mudaram de 

combustível. O GLP e gás natural também já foram utilizados a nível de experiências, em 05 

empresas, mas não passaram a adotá-los como os energéticos ideais, tendo em vista que o 

custo da lenha ainda é o mais atrativo 



Tabela 2.3 – Consumo de lenha e outros combustíveis 

COMBUSTÍVEL MENSAL ANUAL 

Lenha 106.497m3 1.277.964m3

Casca/catemba de côco 8.300m3 99.600m3

Pó de serra 44.000Kg 528.000Kg 

Troncos de carnaúba 680m3 8.160m3

                     Fonte: Perfil Industrial da Cerâmica Vermelha no RN 

 Energia elétrica 

Todas as cerâmicas são abastecidas com energia elétrica fornecida diretamente pela 

COSERN ou indiretamente por cooperativas regionais, e consomem mensalmente 2.500.000 

Kwh, conforme dados constantes na Tabela 2.4  a  seguir apresentada.  

Tabela 2.4 – Abastecimento de energia elétrica

EMPRESAS TARIFAS FORNECEDOR

Quantidade Percentual (%) Convencional Horosazonal verde 

COSERN 132 82,5 64 68 

CERVAL* 24 15,0 24 0 

CERSEL** 03 1,9 03 0 

CERPIL*** 01 0,6 01 0 

Total 160 100,0 92 68 

  Fonte: Perfil Industrial da Cerâmica Vermelha no RN 

*Cooperativa de Eletrificação Rural do Vale do Assu 
** Cooperativa de Energia e Desenvolvimento Rural do Seridó 
*** Cooperativa de Energia e Desenvolvimento Rural do Piranhas 

Nota – A tabela mostra 160 empresas, porque uma delas é abastecida tanto pela COSERN 
como por uma Cooperativa. 



Água

Da mesma forma que a energia, todas as cerâmicas são abastecidas de água, variando 

apenas sua procedência conforme demonstrado na Tabela 2.5 abaixo apresentada. 

Tabela 2.5 – Abastecimento de água 

EMPRESASPROCEDÊNCIA

Quantidade Percentual (%) 

CAERN 13 8,2 

SAAE* 06 3,8 

Poços, rios, açudes ou lagoas 100 62,8 

Carro pipa 30 18,9 

Outras 10 6,3 

Total 159 100,0 

    Fonte: Perfil Industrial da Cerâmica Vermelha no RN 

* Serviço Autônomo de Água e Esgôto 

2.3 – Materiais  e  Métodos  Alternativos 

No Brasil diversas experiências estão em desenvolvimento para a utilização de 

materiais alternativos destinados à construção civil, podendo-se citar: O Processo Produtivo 

de Painéis de Taipa de Solo-Cimento; Inovações Tecnológicas em Construções com Terra: O 

Solo-Cimento; Comportamento Mecânico à Durabilidade de Dois Solos Estabilizados com 

Cimento; Uma Proposta Racional e Ecológica para Habitações Populares; Tijolos Prensados 

de Solo-Cimento em Alvenaria Aparente Auto-Portante; Tijolos de Solo Estabilizado; Tijolos 

de Solo-Cimento – Uma alternativa que une economia e ecologia para a solução do problema 

habitacional; Análise do Desempenho do Tijolo de Solo-Cimento Prensado e Proposta de sua 

Utilização em Alvenaria para Habitação; Eficiência da estabilização do solo e qualidade de 

tijolos prensados de terra crua tratada com aditivos químicos, avaliadas pela combinação de 

testes destrutivos e não-destrutivos; Curvas de suspiro e barro. O tijolo recarregado: uma 

técnica milenar e moderna; entre outros títulos pesquisados. 

Na Europa, mais precisamente no sul, recorreu-se essencialmente a terra, não apenas 

por questões de maior abundância do material, mas também por maior conveniência em 

termos de conforto higrotérmico.  Foi o que aconteceu em Portugal, essencialmente no sul do 



País, até meados do século passado, altura em que se introduziu nesta região a estrutura de 

betão armado e se passou a recorrer com mais freqüência à alvenaria de tijolo cozido.  

O clima seco desta região é favorável à utilização da terra crua, já que uma das 

limitações da sua aplicação é a sua susceptibilidade a água. Também as raízes culturais de 

utilização desta técnica na região são um fator favorável ao seu ressurgimento. A 

possibilidade de se constituir como uma alternativa ambientalmente eficaz, aliada a um 

possível e desejável desenvolvimento sustentado e equilibrado para o sul do País, foram 

fatores igualmente apelativos. 

Atualmente, fora de um âmbito de aplicação tradicional, são empregados 

essencialmente três técnicas construtivas em terra: o adobe, a taipa, e o BTC (blocos de terra 

comprimidos). Em determinados contextos e regiões, verifica-se ainda a utilização da terra 

como material de enchimento de uma estrutura. Esta última utilização é mais expressiva em 

países onde, por razões sísmicas, é necessária a criação de uma estrutura dúctil.   

Os processos de fabrico de blocos de adobe atualmente, referem-se à possibilidade de 

utilização de aditivos para a estabilização da terra e à utilização de moldes pré-fabricados e 

estandardizados. Os adobes podem ser produzidos a partir da terra líquida ou plástica, 

utilizando moldes diversos. O estado plástico permite também uma produção por extrusão. A 

maior produção verifica-se atualmente nos Estados Unidos, sendo a mais expressiva a 

produção de blocos de adobe estabilizados com betume. A maior produção de blocos 

extrudados encontra-se atualmente na França.  

Na taipa, utiliza-se a terra quase seca que constitui espessas paredes através de um 

processo de compactação. Este processo, na sua utilização tradicional, implicava prazos muito 

longos. Atualmente o processo foi agilizado através da utilização de cofragens metálicas 

deslizantes, sistemas mecânicos de compactação da terra e da utilização de sistemas de 

projeção mecânica. Para este processo, recorre-se quase sempre a terra aditivada com cimento 

ou cal. As principais dificuldades estão em reunir uma boa terra e garantir boas condições de 

umidificação da mesma, para obter uma compactação eficaz.  

As tecnologias utilizadas são inúmeras, consoante as várias regiões do globo. O BTC é 

o método utilizado atualmente que não deriva diretamente de uma técnica manual e 

tradicional, e consiste na execução de blocos prensados. Difere do adobe, uma vez que este, 

para atingir a sua resistência máxima, tem que sofrer um processo de cura, enquanto que o 

BTC atinge a sua resistência máxima com a compactação da prensa. Este método é aquele que 

implica prazos de construção mais curtos, pois praticamente não existe tempo de espera entre 

a produção e a aplicação do material.  



O processo de fabrico permite a execução de um número muito razoável de blocos por 

dia. A produção pode ser assegurada todo o ano, independente das condições climáticas. As 

maiores produções de blocos de terra comprimida estão sediadas atualmente na Alemanha 

(grupo Krupp) e na Dinamarca. 

Qualquer dos métodos de construção em terra atualmente empregados, implicam o 

recurso a outros materiais para reforço estrutural.   

Estudo das características da terra e principais formas de estabilização – A escolha 

correta da matéria-prima é o fator primeiro e fundamental para garantir o sucesso na aplicação 

da terra para a construção, independentemente da técnica a utilizar. Na realidade, a 

estabilização da terra para a utilização como material de construção é uma prática de longa 

data, mesmo na arquitetura tradicional.  

Os métodos de estabilização mais utilizados consistem na densificação da terra por 

compressão; inclusão de armaduras de fibras; adição de cimento, cal ou betume. Na utilização 

de fibras, a palha continua a ser hoje em dia a fibra mais utilizada. No entanto, são também 

utilizadas redes de fibra de vidros ou aço.  

A utilização de fibras permite diminuir e evitar a fissuração nos processos de secagem 

das paredes, permitindo distribuir as tensões de retração da argila por toda a massa. A 

utilização da palha permite diminuir a massa volumétrica do material e melhorar o 

comportamento acústico, mas apresenta a desvantagem de se degradar quando exposta por 

períodos prolongados a ambientes úmidos 

Aumentar a resistência mecânica será porventura a grande vantagem da utilização de 

fibras. Vários estudos e utilizações indicam que a adição de fibras permite aumentos de 

resistência na ordem dos 15% para esforços de compressão, em relação à resistência do 

material inicial sem fibras.   

O cimento é o estabilizante mais utilizado hoje em dia. A adição de cimento à terra 

apresenta duas reações principais: a aglomeração das partículas estáveis e uma reação com a 

argila, tornando-a mais estável. São normalmente obtidos bons resultados com valores de 6% 

a 12% de estabilizante em cimento. A melhor eficácia é obtida através de uma compressão no 

estado úmido. 

Na adição de cal, a reação pozolânica é a principal de várias reações que esta 

estabelece com a terra. Verifica-se uma dissolução dos minerais argilosos num ambiente 

alcalino, produzido pela cal e a combinação da sílica e do alumínio das argilas com o cálcio, 

para formar silicatos de alumínio e cálcio, que aglutinam as partículas. 



Para estabilizações comuns, são normalmente praticadas dosagens na ordem dos 6 a 

12%. No entanto, a dosagem correta de estabilizante cal para uma terra específica pode ser 

determinada, recorrendo-se a ensaios. 

A utilização de betume pode ser feita através da mistura com solventes, disperso numa 

emulsão ou aquecido. Nos Estados Unidos e América Central e Latina, os blocos de adobe 

estabilizados com betume são muito utilizados. O betume aumenta a resistência da terra à 

água, melhorando a coesão de solos pouco colantes. Como para uma distribuição eficaz e 

homogênea do betume é necessário muita água, o adobe é a técnica que mais convém a este 

material de estabilização. As dosagens normais são entre os 2 a 3%, podendo ir até aos 8% 

(dosagens para betume não diluído). 

Uma percentagem significativa dos trabalhos de pesquisa atuais referem-se à 

estabilização química através do emprego de resinas sintéticas. A sua utilização apresenta 

algumas desvantagens relevantes, como o custo elevado, as percentagens necessárias para 

surtir efeito, a toxicidade de vários produtos e a manipulação delicada, requerendo o emprego 

de catalizadores. 

Várias experiências têm ainda sido efetuadas com produtos naturais, como 

excrementos de animais, caseína, óleos vegetais, etc., e com produtos sintéticos como 

derivados de amônia quaternária, silicatos, látex, colas sintéticas, gesso, etc. Trata-se de 

experiências particulares, ainda sem aplicabilidade a uma produção que não a experimental, 

não havendo ainda qualquer conhecimento preciso sobre a durabilidade na aplicação destes 

materiais. 

Le Domaine de la Terra – um exemplo de construção em terra na atualidade – O 

processo foi idealizado para constituir uma alternativa construtiva a desenvolver na Europa. 

Um dos objetivos foi fazer face, a nível europeu, a uma experiência emergente e sucedida que 

se tinha iniciado nos anos 70 nos Estados Unidos. Pretendia-se uma demonstração 

experimental, mas exemplar.  

O projeto devia proporcionar a construção de um bairro de habitação social, com 

edifícios entre dois a cinco pisos, recorrendo a novas tecnologias e técnicas para a utilização 

da terra para a construção. Estava em causa conciliar fatores como a viabilidade econômica, a 

confiabilidade técnica do material e uma linguagem arquitetônica moderna e adequada. Os 

critérios eram bastante limitativos, uma vez que, tratando-se de construção social, havia 

limites de valores financeiros a não serem ultrapassados. Por outro lado, deveria ser 

considerável o número de técnicos chamados a intervir, de modo a tornar a experiência rica do 

ponto de vista dos modelos operacionais.  



O projeto foi implantado no coração da Europa, numa nova cidade – L´Isle d´Abeau – 

perto de Lyon. O projeto foi lançado em 1981 através de um concurso de idéias, sendo 

escolhidas dez equipes de arquitetos. Em 1982 iniciou-se a abertura dos três primeiros 

canteiros de obras e teve lugar um colóquio com o objetivo de apresentar a operação-piloto. 

Em 1985 iniciou-se a construção das últimas habitações. As primeiras famílias instalaram-se. 

No final deste ano, o bairro foi oficialmente inaugurado. Este bairro constitui-se no exemplo 

mais significativo das potencialidades da arquitetura em terra na atualidade, em que 

claramente é aproveitado o nível tecnológico atual, utilizando-se de forma mais racional, 

recursos energéticos e materiais de potencialidades ilimitadas. 



CAPÍTULO 3 
MATERIAIS  E  MÉTODOS  EXPERIMENTAIS 

3.1 – Matérias-Primas 

As matérias-primas utilizadas nos procedimentos experimentais, foram argila, as fibras 

naturais de curauá e do tronco do coqueiro, nas primeiras experiências. Estes mesmos 

materiais, e ainda pó de mármore, cimento e gesso foram utilizados nas experiências 

seguintes, com a finalidade de testar a resistência da argila pura e misturada com estes 

materiais, principalmente as fibras naturais, visando a produção de tijolos, na busca de uma 

alternativa de baixo custo para a construção de casas populares. 

Argila

A argila utilizada nas experiências, é procedente da Cerâmica Azevedo do município 

de Parelhas, região Seridó do Rio Grande do Norte. Foi caracterizada através dos processos de 

fluorescência de raios x e difração de raios x.

Fibra de curauá

 A fibra de curauá (Figura 3.1), está sendo bastante utilizada para substituir a fibra de 

vidro no reforço de compósitos poliméricos, e foi escolhida para estas experiências, 

inicialmente pela disponibilidade no momento, e depois,  por ter sido comprovada através das 

pesquisas realizadas, que a mesma apresentou propriedades mecânicas específicas 

comparáveis às da fibra de vidro. É na verdade, a possibilidade de utilizar um outro tipo de 

material, diferente daqueles que já são conhecidos e amplamente utilizados.  

Adicionalmente, a fibra de curauá oferece diversas vantagens sobre a de vidro. 

Primeiro, porque a matéria-prima é obtida a partir de uma fonte renovável, uma planta da 

região amazônica cultivada de forma intensiva no Pará. Segundo, porque trata-se de material 

biodegradável, que atenua significativamente a agressão ao ambiente. Terceiro, seu custo é 

pelo menos dez vezes inferior ao da fibra de vidro. Quarto, porque é menos abrasiva, 

causando menor desgaste nos equipamentos de processamento, e por último, exige menor 

quantidade de energia para ser processada. 



Figura 3.1 - Fibras de curauá. 

Fibra do tronco do coqueiro

A fibra do tronco do coqueiro, (Figura 3.2) abundante na região nordeste, é “trançada” 

pela natureza e oferece resistência ao corte manual e mecânico, foi separada do tronco, 

juntamente com as palhas das folhas, e selecionadas as partes mais inteiras, como se fossem 

pedaços de um tecido, dispostas de maneira ordenada.   

A sua escolha para estas experiências também foi em virtude da disponibilidade, e pela 

intenção de testar um outro tipo de material, ainda não utilizado nos trabalhos que se tem 

conhecimento.    

        Figura 3.2 – Fibras do tronco do coqueiro cortadas no tamanho do corpo de prova 

Pó de mármore 

 O pó de mármore utilizado nas primeiras experiências, é proveniente da serragem das 

marmorarias que produzem rochas ornamentais. A intenção de sua utilização foi para aglutinar  

partículas, com a finalidade de tornar mais densos os corpos de prova produzidos, e aproveitar 

a grande quantidade disponível desse material que normalmente é descartado como rejeito. 



Cimento

O cimento utilizado nas experiências é o cimento comercial marca Nassau, Portland 

Composto CP II-Z (com adição de material pozolânico), que normalmente é empregado em 

obras civis em geral, subterrâneas, marítimas e industriais. É utilizado para a produção de 

argamassas, concreto simples, armado e protendido, elementos pré-moldados e artefatos de 

cimento. O concreto feito com este produto é mais impermeável e por isso mais durável. 

Gesso

O gesso utilizado nas experiências é o gesso comercial marca Super Gesso, produzido 

no município de Araripina-PE, do tipo tradicionalmente conhecido como “rápido”, específico 

para montagem e/ou fundição, e sua principal característica é a pega mais acelerada, girando 

em torno de 50 a 70 minutos.  

3.2 – Conformação

As principais técnicas para a conformação das amostras ou corpos de prova são: 

prensagem e extrusão. 

Para a conformação dos corpos de prova utilizou-se o processo de prensagem uniaxial 

em uma matriz de aço com cavidade retangular de 120 x 10mm2 conforme mostram as Figuras 

3.3 e 3.4, que tem sido utilizada com freqüência em diversos tipos de trabalhos acadêmicos. 

               Figura 3.3 - Matriz de aço, montada, vista de frente. 



                Figura 3.4 - Esquema de montagem da matriz de aço   para  
                conformação dos corpos de prova

Os corpos de prova apresentados na Figura 3.5 foram produzidos com 10 gramas com 

100% de argila pura já caracterizada.

A argila foi pesada em balança digital, misturada com 6% em peso de água.  

Os corpos de prova foram produzidos nessa matriz da seguinte forma: uma camada de 

argila + uma camada de fibra, prensagem manual + outra camada de argila + outra camada de 

fibra, prensagem manual + outra camada de argila, prensagem manual, e logo em seguida, 

prensagem mecânica com carga de 1,5 toneladas durante 30 segundos na prensa mecânica 

manual marca Record, modelo PA 20, com capacidade para 20 toneladas.  

             
                            Figura 3.5 - Corpos de prova produzidos na matriz de aço  

A quantidade de argila de cada uma das camadas, já misturada com água,  é  igual em 

todas as camadas, e também foram pesadas na mesma balança.  

Após a conformação de todos os corpos de prova com argila pura; com argila e os dois 

tipos de fibras separadas e misturadas; colocadas inteiras, aleatoriamente, tanto 



longitudinalmente quanto picadas e espalhadas uniformemente, utilizou-se o processo de 

secagem artificial na estufa FANEM, modelo 311 CG.  Foram conformados 4 corpos de prova 

de cada tipo de material.  

Em virtude das dificuldades encontradas para a colocação das fibras na matriz de aço, 

foi desenvolvida uma outra matriz, em madeira (Figuras 3.6, 3.7 e 3.8), que passou a produzir 

corpos de prova com as seguintes dimensões: 12 cm de comprimento x 2,5 cm de largura x 2 

cm de espessura  (Figura 3.9).  

Figura 3.6 – Matriz em madeira, para confecção de corpos de prova (montada), 
   em cima da base de fórmica 

                    Figura 3.7 – Matriz em madeira com o “prensador” em detalhe 



                        Figura 3.8 – Matriz em madeira (desmontada) 

                 Figura 3.9 – Corpos de prova  produzidos na matriz em madeira 

Nessa matriz em madeira, foram executadas as mesmas etapas para a conformação dos 

corpos de prova anteriormente produzidos na matriz de aço, só que na matriz em madeira, a 

prensagem foi totalmente manual.  

Entretanto, nessa matriz em madeira, as experiências foram iniciadas com a introdução 

de mais três materiais: gesso, pó de mármore e cimento.  

Foram conformados inicialmente corpos de prova com 60 gramas dos seguintes 

materiais: argila + gesso + fibras de curauá e do tronco do coqueiro; argila + pó de mármore + 

fibras de curauá e do tronco do coqueiro; argila + cimento + fibras de curauá e do tronco do 

coqueiro. As 60 gramas dos corpos de prova eram compostas por 70% de argila e 30% de 

gesso, pó de mármore ou cimento. Um detalhe importante, é que estes corpos de prova foram 

produzidos com uma quantidade não medida de água, e foram submetidos ao processo de 

secagem natural, a sombra.  



Por último, para finalizar as experiências, foram utilizadas a mesma argila, as mesmas 

fibras naturais de curauá e do tronco do coqueiro, separadas e misturadas, e somente cimento e 

gesso. Nestas últimas experiências, foi descartada a utilização do pó de mármore. 

 Esses últimos corpos de prova produzidos na matriz em madeira, continham 60 

gramas de argila + 25% de água.  Nos corpos de prova que continham gesso ou cimento, as 60 

gramas eram compostas por 70% de argila e 30% de gesso ou cimento, e o percentual de água 

foi aumentado para 30%.  

As fibras foram colocadas em quantidades aleatórias.  

Todos os corpos de prova passaram pelo mesmo processo: inicialmente as matérias-

primas foram pesadas na balança eletrônica SARTORIUS, modelo BP 2105; em seguida, 

misturadas no misturador elétrico ELGIN – M 25; logo após estes procedimentos, foram 

prensados manualmente com o prensador de madeira. 

Produziu-se então 4 corpos de prova de cada tipo de material, cujo modelo padrão é 

mostrado na Figura 3.10, e especificados na Tabela 3.1 abaixo, considerados como base para o 

desenvolvimento deste trabalho.  Não houve acabamento superficial, e o processo de secagem 

foi natural, a sombra.  

Tabela 3.1 – Corpos de prova, base da pesquisa, produzidos na matriz em      madeira 
Corpos de Provas Material Utilizado 

CP 1 Argila pura 

CP 2 Argila + gesso 

CP 3 Argila + cimento 

CP 4 Argila + fibras de curauá e do tronco do coqueiro 

CP 5 Argila + gesso + fibras de curauá e do tronco do coqueiro 

CP 6 Argila + cimento + fibras de curauá e do tronco do coqueiro 



           Figura 3.10 – Corpo de prova padrão, produzido na matriz em madeira 

3.3 – Ensaios realizados  

3.3.1 – Análise das matérias-primas 

. Fluorescência de Raios X 

Ensaio realizado para se conhecer a composição química da argila, utilizando-se o 

equipamento Espectômetro de Fluorescência de Raios X, marca PHILIPS, modelo PW 2400-

00.

. Difração de Raios X (DRX)

Análises de difração de raios X foram realizadas no Difratômetro marca SHIMADZU, 
XRD – 6000, para determinar as fases mineralógicas da argila analisada.  



3.3.2 – Resistência Mecânica

Os ensaios de flexão em três pontos, dos corpos de prova produzidos na matriz de aço, 

com prensagem manual e mecânica, foram realizados na máquina universal AMSLER (Figura 

3.11). Nesta máquina, a velocidade de descida do eixo de tensão, é controlada manualmente. 

                    Figura 3.11 – Máquina universal AMSLER

 Na Figura 3.12 vê-se um corpo de prova produzido na matriz de aço sendo submetido 

ao ensaio de flexão em três pontos, na máquina universal AMSLER.  

                     Figura 3.12 – Corpo de prova sendo submetido ao ensaio 
                     de flexão em três pontos   



Já para os corpos de prova produzidos na matriz em madeira, os ensaios de flexão  em 

três pontos foram realizados na máquina Zwick/Roell Z2.5 acoplada ao microcomputador 

(Figuras 3.13 e 3.14).

                     Figura 3.13 - Máquina Zwick/Roell Z2.5 (vista lateral) 

        Figura 3.14 – Corpo de prova colocado na máquina para o ensaio 



Utilizou-se para os ensaios dois tipos de máquinas, tendo em vista as dimensões dos 

corpos de prova que foram produzidos em matrizes diferentes, pelos processos serem 

distintos, e também pela forma diferenciada de apresentação dos resultados. 

As resistências mecânicas consideradas como parâmetros para os ensaios realizados, 

estão definidas na Norma ASTM D-790/1986, e a tensão de fratura ( f)  flexão em três 

pontos, foi calculada pela seguinte expressão:

f = 
2

.
.

2

3

bh

LF
                                      (3.1)

Onde: f = Tensão de fratura 

= Q.g = Q. 9,81  (N) ( carga aplicada ) 

           b.h = metro ( largura e altura dos corpos de prova ) 

f = MPa

           L = 78mm ( espaçamento dos apoios dos corpos de prova ) 

3.3.3 – Teste de imersão em água 

A intenção deste teste foi verificar a resistência dos corpos de prova que ficassem 

imersos em água por vinte e quatro horas e depois, submeter ao ensaio de flexão em três 

pontos, os que permanecessem inteiros. 

Antes da realização do teste, já se tinha uma idéia de que alguns corpos de prova se 

desmanchariam, mais notadamente os de argila pura, e os de argila misturados com as duas 

fibras. Entretanto, a comprovação desta teoria se fazia necessária, em virtude da possibilidade 

de aplicação futura dos materiais.   

Os corpos de prova foram arrumados em um recipiente plástico, com as suas 

identificações colocadas na lateral do recipiente (Figura 3.15).

A realização do ensaio teve o seguinte procedimento: acompanhamento das 

modificações sofridas pelos corpos de prova durante os dois primeiros quartos de hora (quinze 

e trinta minutos); depois de uma hora; depois de duas horas; e finalmente com vinte e quatro 

horas.



Figura 3.15 – Corpos de prova arrumados para o teste de imersão em 
água por 24 horas 

3.3.4 – Análise de superfície de fratura

Após os ensaios de resistência mecânica dos corpos de prova secos e dos que ficaram 

imersos em água por vinte e quatro horas, todos os corpos de prova fraturados, foram 

submetidos a ensaios no Microscópio Eletrônico de Varredura – MEV marca SHIMADZU 

SSX-550 Superscan – Scanning Electron Microscope, com a finalidade de observar detalhes 

da estrutura dos materiais, nas áreas dessas fraturas. 



CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos nos ensaios 

realizados de caracterização da argila utilizada; nos resultados preliminares; a resistência 

mecânica dos corpos de prova produzidos nas duas matrizes ( de aço e de madeira ), tanto na 

máquina universal Amsler quanto na Zwick/Roell; a resistência mecânica dos corpos de prova 

que ficaram imersos em água por vinte e quatro horas; e por último a análise de superfície de 

fratura dos corpos de prova rompidos nos ensaios de tensão de ruptura à flexão em três pontos. 

4.1 – Caracterização da Matéria-Prima 

A argila, procedente do município de Parelhas, região do Seridó do Rio Grande do 

Norte, da Cerâmica Azevedo, apresenta a seguinte composição química (Tabela 4.1) e fases 

cristalinas presentes abaixo especificadas. 

Tabela 4.1 – Composição em porcentagem em peso dos óxidos 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO  CaO Na2O K2O P2O5 Perda 

ao fogo 

Cr2O3 Total 

47,56 1 19,4 8,58 0,11 2,77 1,26 1,29 2,87 0,12 14,34 0,04 99,33 

As fases cristalinas presentes na argila caracterizada, foram: Caulinita, Quartzo, Ilita, e 

Feldspato Potássico.

A análise da argila mostra que seus principais constituintes são a sílica, a alumina, o 

óxido de ferro, potássio e magnésio. Os óxidos de sódio, de cálcio, de titânio, de fósforo e de 

manganês, estão presentes em pequenos percentuais. 

4.2 – Resultados Preliminares 

Os corpos de prova que foram produzidos na matriz em madeira, com argila + gesso + 

fibras de curauá e do tronco do coqueiro; argila + pó de mármore + fibras de curauá e do 

tronco do coqueiro;  e argila + cimento + fibras de curauá e do tronco do coqueiro; todos com 

quantidade não medida de água, e que passaram pelo processo de secagem natural, trincaram e 

não foram submetidos ao ensaio de flexão em três pontos. 



Com vinte e quatro horas de secagem natural, a sombra, estes corpos de prova 

apresentaram fissuras e deformaram. Após quarenta e oito horas, os mesmos corpos de prova 

apresentaram mais fissuras e continuaram deformando. Os de argila + pó de mármore + fibras, 

foram os que fissuraram e deformaram mais. Supõe-se que esses resultados sejam 

provenientes  do excesso de água, que ao ser submetida ao calor do ambiente, mesmo estando 

na sombra, provocou rápida evaporação, e acelerou a retração do material ocasionando as 

fissuras e deformações. Em vista destes resultados, não foram submetidos ao ensaio de flexão 

em três pontos.  

Estes corpos de prova estão sendo mostrados nas Figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, em virtude 

de ser considerado um fator importante da pesquisa realizada, mesmo que os resultados não 

tenham sido satisfatórios. 

Figura 4.1 – Corpos de prova de argila, gesso e fibras que trincaram após secagem  



Figura 4.2 – Corpos de prova de argila,  pó de mármore e fibras que  
trincaram e deformaram após secagem

Figura 4.3 – Corpos de prova de argila, pó de mármore e fibras que trincaram  
e deformaram após secagem  



Figura 4.4 – Corpos de prova de argila, cimento e fibras que trincaram  e 
deformaram após secagem  

4.3 – Resistência Mecânica 

Os resultados dos ensaios (Tabela 4.2), realizados com os corpos de prova produzidos 

na matriz de aço, tanto os de argila pura quanto os de argila misturada com as fibras de curauá 

e do tronco do coqueiro, submetidos à flexão de três pontos na máquina universal AMSLER, 

apresentaram baixos valores de resistência.  

Tabela 4.2 – Resumo dos resultados do ensaio de flexão em três pontos 

TENSÃO DE FRATURA f (MPa)MATERIAL

Média Desvio Padrão (±) 

Argila pura 1,22 0,12 

Argila com fibras de curauá 1,15 0,06 

Argila com fibras do tronco do 

coqueiro 0,96 0,01

Argila com fibras de curauá e do 

tronco do coqueiro 1,07 0,11

Os corpos de prova romperam-se e deformaram-se com facilidade, conforme mostrado 

nas Figuras 4.5 e 4.6.



Nota-se que as fibras não aderiram a argila, tendo em vista a dificuldade de colocação 

na cavidade muito estreita da matriz. Esta cavidade não permitia que as fibras fossem 

colocadas no mesmo sentido, ficando sem a aderência adequada. 

Apesar de prensada manual e mecanicamente, a compactação não foi suficiente para se 

obter amostras com alta resistência. Entretanto, foi considerada como uma etapa importante da 

pesquisa, pois mostrou a dificuldade da conformação destes corpos de prova, sinalizando a 

busca de alternativas para a continuidade dos trabalhos.

                      Figura 4.5 – Corpo de prova sendo rompido 

Figura 4.6 – Detalhes do corpo de prova com fibras longitudinais rompido  



Os resultados de resistência mecânica realizados na máquina universal AMSLER 

mostrados na Tabela 4.2, obtidos para os corpos de prova produzidos na matriz de aço, 

compostos de argila pura; argila com fibras de curauá; argila com fibras do tronco do 

coqueiro; e argila com fibras de curauá e do tronco do coqueiro, respectivamente, não foram 

significantes. Pode-se notar claramente que a adição das fibras não produziu o reforço 

mecânico desejado. Todos os materiais, levando em consideração os desvios padrões, não 

apresentaram nenhuma diferença marcante entre os valores de resistência mecânica.  

4.3.1 – Resultados dos ensaios realizados na máquina Zwick/Roell 

Os resultados dos ensaios realizados (Tabela 4.3),  com os corpos de prova produzidos 

na matriz de madeira, submetidos à flexão de três pontos na máquina Zwick/Roell,  

apresentaram os seguintes valores:  

Tabela 4.3 – Resumo dos resultados de tensão de flexão 

TENSÃO DE FRATURA f (MPa)MATERIAL

Média Desvio Padrão (±) 

Argila pura (CP 1) 1,72 0,21 

Argila com gesso (CP 2) 1,86 0,54 

Argila com cimento (CP 3) 2,23 0,06 

Argila com fibras de curauá e do 

tronco do coqueiro (CP 4) 2,26 0,43

Argila com gesso e fibras de curauá e 

do  tronco do coqueiro (CP 5) 3,72 0,53

Argila com cimento e fibras de curauá 

e do tronco do coqueiro (CP 6) 1,79 0,50

Nota-se pelos resultados apresentados, que os corpos de prova compostos de argila 

com cimento; argila com fibras de curauá e do tronco do coqueiro; bem como de argila com  

gesso e fibras de curauá e do tronco do coqueiro, alcançaram valores médios de resistência 

mecânica bastante significativos, se comparados com os valores estabelecidos pela norma para 

tijolos (2,0 e 5,5 MPa). 



A tabela 4.4 mostra os resultados de resistência mecânica e deformação dos materiais 

utilizados nos ensaios de flexão em três pontos, sendo considerados nos intervalos, os valores 

obtidos pelas quatro amostras de cada tipo de material analisado. 

Tabela 4.4 – Comparação dos valores de resistência mecânica e deformação dos 
materiais investigados neste trabalho 

Materiais
f (MPa)  (%)

Argila pura (CP 1) 1,57  -  1,87 0,52  -  0,89 

Argila com gesso (CP 2) 1,51  -  2,57 0,64  -  1,03 

Argila com cimento (CP 3) 2,17  -  2,29 0,56  -  1,33 

Argila com fibras de curauá e do 

tronco do coqueiro (CP 4) 1,95  -  2,57 5,67  -  11,4 

Argila com gesso e fibras de curauá e 

do  tronco do coqueiro (CP 5) 3,34  -  4,10 5,93  -  6,76 

Argila com cimento e fibras de curauá 

e do tronco do coqueiro (CP 6) 1,44  -  2,15 3,28  -  6,82 

Pode-se observar que houve uma elevação da resistência mecânica da argila pura 

quando adicionada fibras, gesso ou cimento. A adição simultânea de gesso e fibras 

proporcionou um aumento considerável da resistência mecânica. As amostras apresentam um 

aumento de 1,87 MPa (argila pura), para 4,10 MPa (argila com gesso e fibras de curauá e do 

tronco do coqueiro). 

Alguns materiais reforçados com fibras apresentaram uma integridade física após a 

fratura. Os corpos de prova não foram destruídos integralmente, permanecendo as partes 

unidas pelas fibras após a fratura ( Figuras 4.7, 4.8 e 4.9 ).



                     Figura 4.7 – Corpo de prova com fibras, após fratura 

Figura 4.8 – Corpos de prova de argila + fibras de curauá e do tronco do coqueiro 
após o ensaio de flexão em três pontos, com detalhes de suas rupturas 



           Figura 4.9 – Corpos de prova de argila + fibras de curauá e do tronco do 
coqueiro, após ensaio de flexão 

As Figuras 4.10, 4.11 e 4.12,  mostram a superfície de fratura das amostras sem as 

fibras após o ensaio de flexão, onde observa-se que houve separação das partes fraturadas.

                      Figura 4.10 – Corpos de prova de argila pura rompidos no ensaio 



                  Figura 4.11 – Corpos de prova de argila + gesso, rompidos no ensaio 

              Figura 4.12 – Corpos de prova de argila + cimento, rompidos no ensaio 

Já nas Figuras 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17, nota-se claramente que a adição das fibras 

mudou o comportamento de fratura do material. Este passou de uma fratura frágil com 

separação entre os pedaços das amostras originais para uma fratura “dúctil” devido a adição 

de fibras. Os materiais que continham fibras mostram um aspecto de fratura bastante distinto, 

mantendo a integridade das amostras, sem as superfícies de fratura se separarem.  



         Figura 4.13 – Corpos de prova de argila + fibras, submetidos ao ensaio 

       Figura 4.14 – Superfície dos corpos de prova de argila + fibras 

      Figura 4.15 – Superfície dos corpos de prova de argila + gesso + fibras 



Figura 4.16 – Superfície dos corpos de prova de argila + cimento + fibras 

Figura 4.17 – Superfície deformada dos corpos de prova de argila + cimento + fibras (vista 
lateral)

As amostras com fibras apresentam um aumento significante de deformação (Tabela 

4.4). O material com argila pura apresenta 0,89%  de deformação, diferentemente da argila 

com fibra que apresentou 11,4%, mostrando claramente que apesar de fraturarem, as amostras 

não se rompem. 

A resistência nominal pode ter diminuído, mas a energia gasta para ruptura pode ser 

maior, o que é importante para estruturas de concreto armado. Prova disso é o aumento dos 

percentuais de deformação para rompimento dos corpos de prova. 

Com estes resultados fica constatado que a presença das fibras tem a função de manter 

unidas as partes fraturadas após o ensaio de flexão, se constituindo em característica 

importante se for utilizada a aplicação deste material na construção civil, porque mantém a 

integridade física dos materiais. 



A Tabela 4.5 mostra os valores de resistência mecânica estabelecidos pela norma para 

tijolos.

Tabela 4.5 – Valores normalizados mínimos de tensão 
de ruptura à flexão  (SOUZA SANTOS, 1989) 

ESPECIFICAÇÃO
f (MPa)

Tijolos de alvenaria 2,0 

Tijolos furados 5,5 

Com estes resultados, percebe-se que os materiais utilizados no desenvolvimento deste 

trabalho, embora não tenham passado pelo processo de queima, apresentaram valores de 

resistência mecânica compatível aos definidos pela norma, podendo ser utilizados como uma 

alternativa viável de baixo custo para a construção civil. 

4.4 – Resistência mecânica após imersão em água 

A Tabela 4.6 mostra os resultados de resistência mecânica dos corpos de prova após a 

imersão em água por vinte e quatro horas. 

Tabela 4.6 – Comparação dos valores de resistência mecânica 
e deformação dos materiais, após imersão em água 

Materiais
f (MPa) Fmax. %

Argila + cimento 
+ fibras 

0,56  -  0,63 0,7  -  2,82 

Argila + cimento 1,35  -  1,75 0,56  - 1,30 

Observa-se que houve uma elevação da resistência mecânica da argila misturada com 

cimento, tendo em vista as características deste material, que em contato com a água, adquire 

dureza e se torna mais resistente. As amostras apresentam um aumento de 0,63 MPa (argila 

com cimento e fibras), para 1,75 MPa (argila com cimento). Por estes resultados, pode-se 

inferir que a adição das fibras aos outros materiais (argila e cimento), em uma permanência 

demorada em contato com a água, não permitiu uma adesão perfeita das suas interfaces. 



Na seqüência as modificações sofridas pelos corpos de prova durante o ensaio, cujo 

acompanhamento já foi explicado anteriormente. 

Figura 4.18 – Após 15 minutos                                Figura 4.19 – Após 30 minutos                                      

   Figura 4.20 – Após 1 hora                                     Figura 4.21 – Após 2 horas 



Figura 4.22 – Após 24 horas 

A finalidade deste teste foi observar a durabilidade do material após ser imerso em 

água, e submeter ao ensaio de flexão em três pontos os corpos de prova que permanecessem 

inteiros. Como supunha-se, quase todos os materiais foram dissolvidos na água (Figura 4.22). 

Somente os corpos de prova de argila com cimento, e argila com cimento e fibras de curauá e 

do tronco do coqueiro, é que mantiveram a forma e não foram dissolvidos (Figuras 4.23 e 

4.24).

Figura 4.23 – Corpos de prova de argila, cimento e fibras após imersão 
em água por 24 horas e submetidos ao ensaio de flexão 



Figura 4.24 – Corpos de prova de argila e cimento após imersão em água 
por 24 horas e submetidos ao ensaio de flexão 

O material composto de 70% de argila e 30% de cimento apresenta maior resistência 

mecânica quando submetido a imersão em água por vinte e quatro horas, como mostrado nas 

Tabelas 4.4 e 4.6, tendo em vista que  apresentou a menor perda de resistência mecânica de 

2,29 MPa nos corpos de prova secos,  para 1,75 MPa nos corpos de prova que foram imersos 

em água. 

Pode-se concluir destes resultados, que a adição do cimento é um fator importante a ser 

considerado, se esse material for usado em ambientes úmidos ou de intensas chuvas. 

4.5 – Análise de Superfície de Fratura 

As Figuras 4.25 a 4.31, mostram as superfícies de fratura analisadas através do MEV, 

dos corpos de prova provenientes do ensaio de resistência mecânica à flexão em três pontos. 

A argila pura mostra uma estrutura com a presença de muitos poros, sendo estes, 

possivelmente, os elementos causadores das fraturas. Ressalta-se que as superfícies dos corpos 

de prova não tiveram nenhum tipo de acabamento. 



Figura 4.25 – Micrografia da microestrutura de fratura do corpo de prova 
preparado com argila pura (40 X) 

Na Figura 4.25 percebe-se uma estrutura de fratura em que as partículas de argila pura 

não estão bem aglomeradas, ocasionando poros, diferentemente do que acontece com as 

microestruturas de fraturas dos corpos de prova de argila misturada com gesso e com cimento. 

Percebe-se claramente, que a adição de gesso ou cimento proporcionaram uma melhor 

densificação do material em relação a argila pura (Figuras 4.26 e 4.27), resultados estes 

confirmados pela melhoria da resistência mecânica, conforme indicado na Tabela 4.4.  

Figura 4.26 – Micrografia da microestrutura de fratura do corpo de prova 
preparado com 70% de argila e 30% de gesso 



Figura 4.27 – Micrografia da microestrutura de fratura do corpo de prova 
preparado com 70% de argila e 30% de cimento 

As Figuras 4.28, 4.29 e 4.30, mostram  detalhes da superfície de fratura entre a fibra de 

curauá na matriz de argila com cimento. 

Pode-se observar claramente que a fibra não se encontra inteiramente “unida” ou 

ligada a matriz.  

Figura 4.28 – Micrografia da microestrutura de fratura do corpo de prova 
preparado com argila, cimento e fibras (100X) 

Existe um espaço entre a fibra e a matriz, ou seja, a fibra não é totalmente inerte e 

ligada a matriz, o que vai acarretar uma perda do reforço, ou em outras palavras, não haverá 



mecanismo de transferência de carga da matriz para a fibra (load transfer), durante o 

carregamento mecânico devido a baixa união e resistência na interface fibra-matriz. 

Figura 4.29 – Micrografia da microestrutura de fratura do corpo de prova 
preparado com argila, cimento e fibras (200X) 

Figura 4.30 – Micrografia da microestrutura de fratura do corpo de prova 
preparado com argila, cimento e fibras (200X em outro ângulo) 

A figura 4.31 mostra a superfície de fratura do corpo de prova composto de argila + 

cimento + fibras de curauá e do tronco do coqueiro, após a imersão em água por 24 horas. 



Pode-se notar que o material apresenta uma certa dissolução da matriz (material base), 

devido a ação da água como solvente da argila. 

Figura 4.31 – Micrografia da microestrutura de fratura do corpo de prova 
preparado com argila, cimento e fibras  imerso em água (100X) 



CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos e apresentados neste trabalho, pode-se concluir que: 

1 – A introdução de fibras naturais de curauá e do tronco do coqueiro, produziu um aumento 

de resistência mecânica da argila pura. 

2 – A presença do cimento e do gesso mostra ser benéfica à resistência do material, conforme 

resultados constantes da Tabela 4.3. 

3 – A integridade do material em água é evidenciada nos materiais com adição de cimento. 

4 – A possibilidade de utilizar tijolos de adobe misturados com outros materiais (fibras 

naturais de curauá e do tronco do coqueiro, cimento e gesso), para a construção de moradias 

destinadas a pessoas de baixa renda, pode vir a ser uma alternativa viável, uma vez que os 

resultados da Tabela 4.4, comprovam que os valores obtidos em todas as  misturas, são 

compatíveis aos exigidos pela norma: 2,0 MPa para tijolos de alvenaria e 5,5 MPa para tijolos 

furados.

Vale ressaltar que, a exemplo de outras pesquisas que já foram realizadas e muitas 

outras que estão em desenvolvimento, estas conclusões não encerram o desenvolvimento de 

análises que devem ser consideradas em novas pesquisas que tenham este mesmo objetivo. 

Deve ter continuidade pela grande importância e amplitude de estudos que ainda se fazem 

necessários para comprovar sua eficiência.  



SUGESTÕES

Sugere-se, por conseguinte, que em novas pesquisas com essa finalidade, sejam 

realizados os testes de tenacidade, para verificar quanto de energia o material absorve durante 

a fratura; bem como o de arrancamento das fibras, para que seja comprovado se existe ou não 

mecanismo de transferência de carga da matriz para a fibra (load transfer). 

Considerando que persistem no País os problemas relativos ao elevado índice de 

população de baixa renda sem moradia, vivendo em condições desumanas, a busca de 

alternativas que promovam condições de habitabilidade à esta parcela da população, requer 

esforços conjuntos do governo, empresários, universidades e centros de pesquisas.  
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