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                                                       RESUMO 

 

A cadeia produtiva da indústria da construção civil destaca-se como fonte geradora de 

significativo volume de resíduos sólidos nas áreas urbanas, os denominados resíduos da 

construção e demolição, que provocam enormes impactos ambientais e transtornos nos 

sistemas viários e nas redes coletoras da drenagem e do esgoto das cidades. Uma alternativa 

para minimizar os efeitos da deposição desses rejeitos é a reutilização dos mesmos como 

matéria-prima para a fabricação de outros produtos. Nesse contexto, a incorporação do 

resíduo cerâmico, oriundo da quebra do bloco cerâmico aplicado na execução das alvenarias 

de vedação, para produção dos tijolos maciços de solo-aglomerante(s) é possível devido às 

propriedades pozolânicas que o resíduo cerâmico apresenta quando submetido a processo de 

moagem para aumento da superfície específica das suas partículas. Esse estudo científico 

objetivou avaliar as propriedades físicas, mineralógicas e mecânicas de tijolos maciços 

produzidos a partir das formulações ternárias de solo-cal-resíduo cerâmico, solo-cimento-

resíduo cerâmico e  quaternária solo-cimento-cal e resíduo cerâmico. No desenvolvimento da 

pesquisa foi realizada a caracterização física, química e mineralógica das matérias-primas 

aplicadas, e moldados corpos de prova cilíndricos com a adição de 2% e 4% de resíduo 

cerâmico nas composições solo-aglomerante(s), nos teores de 8%, 10% e 12% dos mesmos, 

sendo os corpos de prova em seguida curados e submetidos aos ensaios de resistência à 

compressão simples, absorção de água e durabilidade modificada. Com os resultados mais 

significativos obtidos nos experimentos realizados, foram confeccionados tijolos maciços de 

solo-aglomerante(s) e resíduo cerâmico, nos teores acima citados, os quais foram submetidos 

à mesma sequência de ensaios realizados nos corpos de prova cilíndricos, sendo em seguida 

amostras enviadas para ensaios de difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura. 

Os resultados experimentais constataram que em termos de resistência à compressão simples, 

absorção de água e durabilidade modificada, a composição ternária solo, 12% cimento e 4% 

resíduo cerâmico apresentou os melhores resultados. Nas misturas quaternárias, a formulação 

solo, 10% cimento, 2% cal e 2% resíduo cerâmico apresentou melhor desempenho. 

  

Palavras-chave: a g l o m e r a n t e s ,  solo, propriedades tecnológicas, tijolos, resíduo cerâmico. 

                                   



  

 

ABSTRACT 

 

The supply chain of the construction industry stands out as a source generating of significant 

amount of solid waste in urban areas, the so-called waste, construction and demolition, which 

cause enormous environmental impacts and disturbances in the road systems and networks 

collecting drainage and sewage from the cities. An alternative to minimize the effects of 

deposition of these tailings is the reuse thereof as material for the manufacture of other 

products. An alternative to minimize the effects of deposition of these tailings is the reuse 

thereof as material for the manufacture of other products. In this context, the incorporation of 

grog, arising from breach of the ceramic block applied in the execution of the masonry seal, to 

produce solid bricks of soil-binding agent (s) is possible due to the pozzolanic presents the 

ceramic waste when subjected to process grinding to increase the surface area of its particles. 

This scientific study aimed to evaluate the physical, mineralogical and mechanical properties 

of solid bricks produced from ternary formulations of soil-lime-ceramic waste, soil-cement-

ceramic waste and quaternary soil-cement-lime and ceramic waste. In the development of 

research was performed the physical , chemical and mineralogical characterize of materials 

applied and bodies of the test piece cylindrical was molded with the addition of 2% and 4% 

residual ceramic compositions in the soil-binder (s), the contents 8%, 10% and 12%, which 

were cured and subjected to testing of compressive strength, water absorption and durability 

modified. With the most significant results obtained in the experiments were made of solid 

bricks soil-binder (s) and ceramic waste, the levels cited above, which underwent the same 

sequence of tests performed on the body-of-proof cylinder, whereupon samples sent for 

testing X-ray diffraction and scanning electron microscopy. Experimental results verified that 

in terms of compressive strength, water absorption and durability modified ternary 

composition soil, 12% cement and 4% ceramic waste showed more significant values. In 

quaternary mixtures, formulation soil, cement 10%, lime 2% and 2% ceramic waste 

performed better. 

 

Keywords: masonry, (binders), soil, technological properties, bricks, ceramic waste. 
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1.0  INTRODUÇÃO  E  OBJETIVOS 

 

1.1  INTRODUÇÃO 

 

A indústria da construção civil destaca-se como uma das mais importantes atividades 

para o desenvolvimento econômico e social do país, pois proporciona a formação e ampliação 

da infraestrutura, aumento na quantidade de empregos disponíveis, melhoria dos níveis de 

renda da população economicamente ativa e ainda viabiliza a aquisição da moradia que 

constitui um direito básico do cidadão, assegurado no artigo 6º da Constituição Federal. No 

entanto, a expansão desordenada desse setor produtivo está gerando uma enorme quantidade 

de resíduos que estão provocando sérios danos ao meio ambiente. Esses impactos ambientais 

negativos são decorrentes do uso irracional dos limitados recursos naturais disponíveis, 

contrariando os princípios basilares do desenvolvimento sustentável. 

Nesse cenário, dentre as indústrias que degradam o meio ambiente, a indústria da 

construção civil é responsável pelo consumo entre 20% e 50% do total de recursos naturais 

extraídos, beneficiados e transformados pela sociedade (SANTOS, 2007). Essa estimativa 

demonstra que o espaço construído é o resultado do conjunto de intervenções do homem na 

natureza, podendo acarretar maior ou menor impacto ao meio, dependendo da maneira que as 

ações são aplicadas. 

De acordo com a resolução Nº 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) denominam-se resíduos da construção civil aqueles provenientes das construções, 

reformas, reparos e demolições de obras civis e os resultantes da preparação e escavação de 

terrenos, tais como: plásticos, vidros, argamassas, metais, resinas, concretos em geral, tijolos, 

blocos cerâmicos, etc. Desde julho de 2004, a resolução Nº 307/2002(CONAMA) proíbe as 

prefeituras de receber em aterros sanitários os resíduos da construção civil e demolições, 

exigindo que cada município tenha um plano integrado de gerenciamento desses resíduos. 

Essa legislação específica aliada à conscientização da escassez dos recursos naturais e a 

necessidade de preservação do entorno ambiental estão contribuindo, para uma mudança 

gradual na concepção do sistema construtivo, que está procurando criar soluções técnicas 

visando à sustentabilidade das suas atividades. Nesse sentido, o reaproveitamento do resíduo 

de construção e demolição (RCD) apresenta-se como uma alternativa de uso dos materiais 

descartados em obras de engenharia, agregando valor aos mesmos. Ressalta-se que o 
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aproveitamento do RCD, no próprio canteiro da obra, além de reduzir os custos, proporciona 

inúmeras vantagens técnicas e ambientais, como é o caso da incorporação do resíduo 

cerâmico (RC) na confecção de tijolos prensados de solo-aglomerante(s).  

Nessa perspectiva, o uso de tijolos maciços (solo-cimento, solo-cal, etc.) apresenta-se 

como alternativa para construções que respeitam os preceitos do desenvolvimento sustentável, 

uma vez que reduz o custo total da obra sem comprometer o binômio segurança/qualidade, ou 

seja, apresenta diversas vantagens quando comparados aos tijolos cerâmicos tradicionais tais 

como: maior conforto acústico e térmico, dispensa do processo de sinterização evitando a 

derrubada das matas, possibilidade de implantação de políticas de reaproveitamento das 

perdas desse tipo de tijolo e a reciclagem de outros materiais através da incorporação, na 

produção de tijolos de solo-aglomerante(s), de teores predeterminados de rejeitos industriais, 

escórias de alto forno, cinzas volantes, resíduos agroindustriais e outros rejeitos oriundos da 

própria construção,  destacando-se dentre essas adições  o resíduo cerâmico .  

O emprego do RC, proveniente da quebra do bloco cerâmico aplicado na execução de 

alvenarias de vedação, apresenta-se como uma alternativa viável devido sua comprovada 

atividade pozolânica quando submetido a processos de cominuição visando o aumento da sua 

superfície específica e reatividade, em meio aquoso, com o hidróxido de cálcio existente nos 

aglomerantes cimento e cal hidratada. DALLACORT et al. , 2002,  afirma que um material 

que se enquadra como pozolânico e que pode ser aplicado como aditivo ou substituto parcial 

do cimento Portland  no processo de estabilização dos solos , é o RC, oriundo do desperdício 

da construção civil e das olarias. 

A maioria das argilas aplicada na fabricação de blocos cerâmicos em estado natural 

apresenta baixa atividade pozolânica, porém quando calcinada no intervalo de temperatura 

entre 700º C a 900º C, torna-se reativa com o hidróxido de cálcio. Esse fenômeno ocorre 

devido o tratamento térmico que desorganiza a estrutura cristalina da argila. Esse material, 

submetido ao processo de moagem, apresenta composição físico-química dentro dos 

parâmetros especificados pela ASTM 618(ASTM, 2012) e NBR 12653/99, Materiais 

Pozolânicos para utilização em composições com cimento Portland  e/ou cal hidratada. 

Vários estudos científicos estão sendo realizados enfatizando o reaproveitamento dos 

resíduos de construções e demolições como pozolana, dentre os quais, destaca-se a 

substituição parcial dos aglomerantes na produção de argamassas para assentamento e 

revestimento, aditivos minerais usados na fabricação de determinados tipos de cimentos e 
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concretos, como adições para melhoria das propriedades físicas e mecânicas de tijolos 

maciços de solo-cal, solo-cimento, etc.  

Nesse contexto, a procura pela sustentabilidade das atividades exercidas no setor da 

construção passa obrigatoriamente pela implantação de uma política de redução do 

desperdício dos materiais aplicados e pela avaliação detalhada do grau de reatividade 

pozolânica dos diversos resíduos gerados nas etapas de execução de obras civis, visando a 

reutilização dos mesmos na confecção de produtos que  apresentem  um melhor relação entre  

sua microestrutura e as propriedades exigidas para seu emprego.  

A presente pesquisa teve como objetivo a moldagem em laboratório de tijolos maciços 

compostos por misturas de solo-cimento e solo-cimento-cal com a incorporação de 

percentuais predeterminados de RC, com a finalidade de se obter parâmetros relativos à 

resistência mecânica à compressão simples, durabilidade modificada e absorção de água, em 

conformidade com o estabelecido pelas normas técnicas vigentes.  

A priori, foram realizados ensaios de caracterização física e química dos materiais a 

serem aplicados, bem como ensaios de compactação em corpos de prova cilíndricos para 

determinação da umidade ótima e do peso específico aparente seco máximo das 

composições a serem moldadas. Em seguida à moldagem dos corpos de prova 

cilíndricos os mesmos foram curados e submetidos a ensaios físicos e mecânicos  para 

determinação das melhores composições a  s e r e m  utilizados na produção dos tijolos 

maciços. 

Os resultados obtidos com a pesquisa contribuíram para uma melhor compreensão 

dos efeitos resultantes nas propriedades físicas e mecânicas das composições de solo-

cimento e solo-cimento-cal, quando adicionado o RC. Portanto, analisar e discutir os 

mecanismos envolvidos nas reações cimentícias e pozolânicas que transformam a 

microestrutura e as interfaces dessas formulações, poderá propiciar o surgimento de outros 

estudos tecnológicos e científicos que correlacionem aspectos macroscópicos constatados na 

área da engenharia civil, com os conhecimentos da microestrutura proporcionados pela 

ciência e engenharia de materiais, visando aumentar o ciclo de vida dos produtos utilizados na 

construção de residências e edifícios.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

      Estudar as características e propriedades de tijolos maciços produzidos a partir das 

composições de solo-aglomerante(s), com a incorporação do RC, resultante da quebra do 

bloco cerâmico empregado na execução de alvenarias sem fins estruturais.  

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 - Caracterizar as matérias-primas convencionais e o RC, através de ensaios específicos; 

- Avaliar o comportamento físico e mecânico das misturas solo-aglomerante(s), com 

adição do RC, em tijolos maciços, através de ensaios de resistência à compressão simples 

(RCS), absorção de água (AA) e durabilidade modificada;  

 - Analisar a microestrutura de amostras das formulações utilizadas na produção dos 

tijolos maciços de solo-cimento e solo-cimento-cal, com a incorporação do RC, por meio de 

ensaios de Difração de  raios X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV);  

- Analisar a relação custo/benefício referente a produção de tijolos maciços a partir da 

formulações pesquisadas , quando comparado ao tijolo cerâmico convencional existente no 

mercado local.   
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 SOLOS 

 

2.1.1 DEFINIÇÃO  

 

 A palavra solo origina-se do latim solum e dependendo da área do conhecimento 

científico abordado (agronomia, geografia, geologia, engenharias, etc.) pode ser conceituado 

de maneira diversa. Assim, Nas ciências relacionadas com a agricultura o termo denota a 

parcela cultivável da terra e que suporta a estrutura radicular das espécies vegetais 

selecionadas.  

Na pedologia, até o século XIX, predominou a concepção geológica que considerava o 

solo apenas como sendo um manto de fragmentos e produtos de alteração, que reflete 

unicamente a composição mineralógica da rocha que lhe deu origem. No entanto, a 

constatação da existência de solos diferentes oriundos da mesma rocha, contribuiu para a 

formação de uma concepção mais genética, onde o solo é identificado como um material que 

evolui no tempo sob a ação dos fatores naturais ativos na superfície terrestre. 

 Fundamentado nessa corrente do pensamento científico, alguns estudiosos definiram o 

solo como um elemento tridimensional da paisagem, resultante de processos físicos, químicos 

e biológicos, que atuam sob a rocha matriz subjacente. Nessa concepção, a atividade 

pedogenética é responsável pela variabilidade temporal e espacial que permeia o solo, 

tornando o mesmo, um sistema dinâmico, aberto, sendo seu funcionamento determinado pela 

interação entre seus subsistemas e o sistema do entorno. De acordo com OLIVEIRA, 2001, o 

sistema solo se mantém afastado do equilíbrio termodinâmico e está em constante evolução. 

No âmbito da Ciência do solo, o termo solo é empregado para definir os corpos naturais, 

ocupando porções na superfície terrestre, suportando plantas e as edificações humanas e que 

apresentam propriedades resultantes da atuação integrada do clima e dos organismos, atuando 

sobre o material de origem, condicionado pelo relevo, durante um período de tempo. 

Na ótica da engenharia rodoviária, define-se como solo qualquer material orgânico ou 

inorgânico, em processo de consolidação ou parcialmente cimentado, presente na superfície 

terrestre. Complementando esse conceito, NOGAMI et al. , 2000 , afirma que os solos são 

materiais naturais não consolidados, constituídos de grãos separáveis por processos mecânicos 
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e hidráulicos, de fácil dispersão em água e que podem ser escavados com equipamentos 

comuns de terraplenagem (pá, carregadeira,etc). 

Na concepção geotécnica, interface entre a geologia e a engenharia civil, os solos são 

considerados elementos resultantes da ação do intemperismo nas rochas, as quais são 

formadas pela aglomeração de minerais, que após a desintegração passam a constituir um 

sistema ternário, juntamente com o ar e a água (CARVALHO, 2004). Esse sistema complexo 

apresenta no seu contexto, propriedades definidas para fins de caracterização, 

compressibilidade e resistência ao cisalhamento que são parâmetros fundamentais para 

desenvolvimento de projetos com economia e segurança.   

Atualmente, as abordagens interdisciplinares constataram que os solos não são 

entidades independentes ocorrendo em pontos específicos da crosta terrestre, mas um 

conjunto de estruturas interdependentes e naturais da superfície terrestre, constituído de 

compostos minerais e orgânicos resultantes das interações de fatores climáticos, geográficos, 

biológicos, químicos e físicos, ao longo do tempo, podendo ser modificado pela ação 

antrópica.  

 

2.1.2 FORMAÇÃO  DOS  SOLOS 

 

A formação do solo segue um ciclo evolutivo constituído de duas fases. Na primeira 

etapa, ou seja, na sua gênese ocorrem os diversos processos de intemperização das rochas que 

constituem a matéria básica da massa do solo. Na etapa posterior, a pedogênese, ocorre as 

transformações dos materiais intemperizados em solos ordenados e dispostos em camadas 

diferenciadas entre si por sua natureza física, química, mineralógica e biológica.  

 As modificações físicas, químicas e biológicas constatadas no material de origem são 

denominadas de intemperismo, cuja essência depende especialmente de duas varáveis: 

condições climáticas e as propriedades desses materiais.  No intemperismo físico destacam-se 

os seguintes mecanismos de ação: expansão diferencial por alívio de pressão, quando a rocha 

é exposta a superfície, crescimento de cristais que contribuem para a desagregação da 

estrutura das rochas e a contração e expansão diferenciais. No intemperismo químico ou 

degradação química das rochas, o agente mais atuante é a água, que potencializa seu efeito 

reagente quando acidifica com a dissolução de dióxido de carbono (CO2) e nitrogênio (N2) 

atmosférico e a presença de ácidos orgânicos. Nesse processo de decomposição química 
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ocorrem reações químicas separadas ou simultâneas tais como: hidrólise, carbonatação, 

acidólise, oxidação e dissolução. Finalmente, o intemperismo biológico complementa os 

processos físicos e químicos, ou seja, os agentes micro e macro da flora e fauna do entorno, 

provocam transformações mecânicas, ajudam na redistribuição das partículas e produzem 

substâncias orgânicas que aceleram as transformações químicas. 

 De acordo com OLIVEIRA et al., 1998,  à medida que ocorre a intemperização do 

material de origem, o mesmo vai se  diferenciando em seções denominadas camadas ou 

horizontes de solos. Esta diferenciação realiza-se por meio da incorporação da matéria 

orgânica e da migração da matéria mineral e orgânica para o interior do solo. 

As camadas que formam uma seção vertical (perfil do solo), desde a superfície até a 

rocha mater, são denominadas horizontes. O primeiro ou horizonte A localiza-se na superfície, 

tem espessura média entre 20 e 30 cm e apresenta uma alta lixiviação dos minerais e coloides 

existentes. O horizonte B recebe e acumula os elementos lixiviados da camada anterior e 

apresenta espessura variando de centímetros a metros. Finalmente, o horizonte C é o menos 

alterado e é a partir dele que se formam os horizontes anteriores. Segue na Figura 1, o perfil 

do solo. 

 

Figura 1- Perfil do solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3    TIPOS DE   SOLOS 

 

 

                   Fonte :  OLIVEIRA, 1998.     
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2.1.3 Tipos de Solos 

 

Segundo VARGAS, 1978, os solos podem ser classificados em três grupos: residuais, 

transportados e orgânicos. Os solos denominados residuais ou autóctones são constituídos a 

partir da decomposição das rochas pela ação do intemperismo biológico, físico e químico ou o 

somatório dos mesmos, permanecendo no local onde se formaram. As condições básicas que 

determinam a composição mineralógica, granulométrica, a estrutura e espessura das camadas, 

atributos estes que, por sua vez, definem a natureza desse solo são: clima, relevo, tempo de 

formação e tipo de rocha de origem. 

Deslocados do ambiente onde foram originalmente formados por diversos agentes 

geológicos (água, vento, ação da gravidade, geleiras, etc.), os solos transportados ou alóctones, 

são encontrados na forma não consolidada e podem ser excelentes fontes de materiais de 

construção (PASTORE  et al. , 1998). 

Concluindo, VARGAS, 1978, conceitua os solos orgânicos como oriundos da 

impregnação de matérias orgânicas em sedimentos preexistentes ou pela transformação 

carbonífera de materiais, em geral, de origem vegetal contido na estrutura sedimentada. 

Estudos pedológicos e geotécnicos constataram que regiões com características 

climáticas tropicais e úmidas apresentam um tipo de solo denominado tropical. Geralmente, 

os solos tropicais estão distribuídos em países localizados entre os trópicos, no entanto esta 

condição não representa uma regra, pois segundo estudos científicos existentes, o solo tropical 

deverá possuir propriedades de processos geológicos e /ou pedológicos típicos das regiões 

tropicais úmidas ( NOGAMI  et al. , 1995).    

FERNANDES, 2005, esclarece que a nomenclatura dos solos tropicais é oriunda das 

condições climáticas atuantes e da sua gênese e que os mesmos podem ser distribuídos em 

duas classes: os solos lateríticos, bastante intemperizados, ricos em minerais de argila e 

sesquióxidos, e os sapróliticos que preservam as estruturas da rocha matriz. 

No Brasil a condição tropical tem influência determinante na formação dos solos. 

MEDINA, 1997, aponta as diferenças das condições ambientais entre países de clima 

predominantemente tropical e de clima temperado, destacando a situação geográfica do país e 

suas condições ambientais, mostrando que os solos lateríticos provenientes da intemperização 

intensa das rochas ou saprólitos de diversas origens abrangem cerca de 70% ( setenta por 

cento) do território brasileiro. 
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O termo laterito foi criado por Buchanan em 1807 para designar os solos resultantes da 

ação do intemperismo sobre várias rochas e que contém uma elevada quantidade de silicatos 

de alumínio hidratados e óxidos de ferro, em climas tropicais. Os solos lateríticos são 

predominantemente cauliníticos.   

Segundo NOGAMI et al. , 1985 apud MARAGON,  2004, solo laterítico é definido pelo 

Comitê de solos tropicais da Associação Internacional de Mecânica dos Solos e Engenharia de  

Fundações (ISSMEF)  como aquele formado pelos horizontes A e B, de perfis bem drenados, 

desenvolvidos sob atuação de clima tropical úmido. Apresentam sua fração argila constituída 

essencialmente de argilominerais do grupo da caulinita e de óxidos e hidróxidos de ferro e/ou 

alumínio que confere a estrutura poros e agregações altamente estáveis 

Esses solos resultam de um processo que envolve intensa lixiviação e                    

apresentam textura variada com cores predominantes entre o vermelho e amarelo, devido a 

influência dos diversos compostos de ferro (hematita, limonita, etc.). Ocorrem onde a 

precipitação é maior que a evapotranspiração durante a maior parte do ano e a velocidade de 

decomposição da matéria orgânica equivale à sua produção, não havendo acúmulo de matéria 

orgânica considerável no solo. Nas condições de intemperismo tropical, onde predominam 

altas temperaturas e elevadas precipitações, os silicatos primários são destruídos e o enorme 

volume de água corrente produz a lixiviação acelerada dos metais alcalino-terrosos. Nesse 

ambiente rico em água, sílica solubilizada, ferro e alumínio podem-se formar outras 

composições minerais, como as argilas, que são aluminossilicatos hidratados (SANTOS 1989).  

De acordo com PINTO, 2006, os solos lateríticos, in natura, são geralmente não 

saturados, com índice de vazios elevado e reduzida capacidade de suporte. Através do 

processo de compactação podem ser reestruturados, apresentando contração se o teor de 

umidade diminuir, porém não sofrem expansão na presença de água. Essas características 

geotécnicas descritas estimulam o uso desses solos como preciosa fonte de matéria- prima em 

obras de terra e pavimentação, podendo ser aplicados em aterros, proteção de taludes contra 

erosão, estruturas de pavimentos como reforço de subleito, sub-bases e bases (BERNUCCI et 

al., 2002). 

O tipo de solo predominante no Rio Grande do Norte é o latossolo vermelho-amarelo, 

ou seja, são solos não hidromórficos desenvolvidos em zonas de oxidação, em ótimas  

condições de drenagem, nunca afetado por lençol freático, muito profundos, porosos, com 

baixa densidade,  alta permeabilidade no estado natural , apresentam excelentes qualidades 
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físicas , notável resistência à erosão e possuem uma boa capacidade de armazenamento de 

água. FERREIRA, 1993, enfatiza que nesse solo foi constatada uma pequena diferença entre o 

horizonte A e B. O horizonte A é geotecnicamente desprezível pela reduzida espessura em 

relação ao horizonte B, que é um solo maduro e pode representar importante fonte de argilas 

para aterros ou núcleos de barragens. A seguir na Figura 2, um perfil esquemático dos solos 

em ambiente tropical. 

Figura 2 - Perfil Esquemático de Ocorrência dos Solos em Ambiente Tropical. (Villibor 

& Nogami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NOGAMI  et al., 2000.      

 

2.1.4  CLASSIFICAÇÃO   GEOTÉCNICA   DOS  SOLOS 

 

RESENDE, 2002, enfatiza que o estudo do solo devido a complexidade dos processos 

de formação e das características variadas, não permite a aplicação de um modelo matemático 

ou um ensaio em modelo reduzido que caracterize, de forma satisfatória, seu comportamento 

como um todo. Restando apenas a utilização de aproximação de modelos que possam dar 

resultados satisfatórios para seu entendimento. 

 Diante da diversidade dos solos que possuem comportamentos distintos, a engenharia 

geotécnica agrupou os solos diferentes com propriedades similares em grupos e subgrupos em 

conjuntos distintos, aos quais podem ser atribuídas determinadas propriedades geotécnicas 

(PINTO, 2006). Corroborando essa concepção, DAS, 2007, destaca que os sistemas de 
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classificações fornecem uma linguagem comum para se expressar concisamente, sem 

descrições detalhadas, as características gerais dos solos, que são infinitamente variadas.     

As primeiras classificações dos solos baseavam-se na análise primária dos mesmos 

através de testes visuais, bastante imprecisos, e na distribuição granulométrica das suas 

partículas. Esses parâmetros são aceitáveis para determinar o comportamento dos 

denominados solos grossos, ou seja, aplica-se a curva granulométrica para definir a 

distribuição das diferentes dimensões dos grãos e uma escala de classificação que define a 

posição relativa desse solo nos quatro grupos: pedregulhos, areias, siltes e argilas. Seguem na 

Figura 3, as classificações granulométricas mais aplicadas. 

  

 Figura 3 - Classificação adotada pela ASTM, AASHT, OMIT e ABNT. 

 

      Fonte:  DMC/UFRGS , 2000. 

 

Diversos estudos científicos constataram a relevância da fração mais fina na 

determinação das propriedades macroscópicas apresentadas pelos solos, sendo necessária a 

aplicação de outros parâmetros, tais como, os limites de Atterberg ( limites de liquidez e 

plasticidade)  para complementar esses sistemas geotécnicos de classificação dos  solos. A 

partir dessas considerações foram elaboradas, nos países europeus e na América do Norte, as 

chamadas classificações geotécnicas tradicionais. 

As classificações geotécnicas tradicionais, desenvolvidas em países de clima temperado, 

fundamentam-se nas composições granulométricas e nas propriedades índices (limites de 

Atterberg) dos solos, sendo mais divulgadas, o sistema unificado de classificação dos 
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solos(USCS-Unifield Soil Classification System)e a classificação para fins rodoviários( HRB-

Highway Research Board ).  

O sistema unificado de classificação dos solos (USCS) foi apresentado por Arthur 

Casagrande, na década de quarenta do século passado, direcionada para seleção de solos 

destinados a construção de aeroportos. Posteriormente, foi adotada pelo U.S Corps of 

Engineers que a batizou e contribuiu para a ampla divulgação da mesma. O USCS aplica os 

parâmetros da granulometria e os limites de atterberg ( LL e LP), além da presença de matéria 

orgânica. Os solos são distribuídos em quinze grupos distintos, representados por duas letras, 

sendo a primeira relativa à granulometria e a segunda à plasticidade. 

Classificação Highway Research Board( HRB), aprovada em 1945, foi estruturada a 

partir de um aperfeiçoamento  do antigo sistema do Bureau Public Roads  Administration, 

proposto em 1929( DNER, 1996). No início, esse sistema de classificação dividia os solos em 

oito grupos (A1 a A8), baseado na sua granulometria. No período compreendido entre 1943 e 

1945, esta classificação sofreu mudanças pela Highway Research Board, com a subdivisão de 

alguns grupos e a introdução do índice de grupo (IG). No entanto, essas classificações 

apresentam limitações decorrentes de diferenças existentes entre a natureza da fração mais 

fina (areia e argila) verificadas nos solos das regiões temperadas e tropicais. Segundo 

NOGAMI et al.,1995, essas distorções podem ser observadas na falta de correlação entre os 

resultados de ensaios tradicionais de alguns solos tropicais e o seu comportamento geotécnico. 

No início da década de oitenta do século XX, os pesquisadores Nogami e Villibor 

desenvolveram uma sistemática de caracterização e classificação de solos tropicais  

denominada MCT (Miniatura, Compactada, Tropical). Esta classificação é baseada em 

ensaios de laboratório, como compactação e imersão em água, a partir de corpos de prova 

compactados e de dimensões reduzidas que representam situações a que os solos são 

submetidos quando compactados e aplicados em obras viárias. Essa metodologia permite 

classificar os solos em lateríticos ou não lateríticos, quanto ao seu comportamento depois da 

compactação. 

 

2.1.5 COMPOSIÇÃO QUÍMICA E MINERALÓGICA DOS SOLOS 

 

O solo, sistema ternário disperso, está constantemente em atividade química, ou seja, 

nas fases sólida (minerais primários, secundários, matéria orgânica), líquida e gasosa ocorrem 
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múltiplas reações, pois as estruturas dos minerais não são perfeitas, existindo falhas, 

distorções e substituições de átomos na estrutura cristalina, ocasionando desequilíbrio elétrico 

nos minerais.  De acordo com SANTOS, 1989, os minerais silicatos e óxidos são dominantes 

da crosta terrestre cujas propriedades dependem das condições físicas e químicas de sua 

formação. Os silicatos podem ser agrupados, conforme o arranjo espacial, em 6 (seis) classes: 

ciclossilicatos, filossilicatos, inossilicatos, ortossilicatos, sorossilicatos e tectossilicatos. 

Os minerais primários ( quartzo, feldspato, micas , piroxenas, etc)  são  geogênicos, isto 

é, oriundos da rocha matriz, apresentam menor reatividade quando comparados aos minerais 

secundários, devido sua maior superfície específica e uma reduzida quantidade de defeitos  e 

de substituições de átomos. O quartzo, presente na maioria das rochas, é bastante resistente à 

desagregação e forma grãos de silte e areia, no entanto, os feldspatos são os minerais mais 

atacados pela natureza, originando os argilominerais, que formam a porção mais fina dos 

solos, geralmente com dimensão inferior a 2,0 mm.  

Os minerais secundários, minerais de argila (silicatos de alumínio no estado cristalino), 

silicatos não cristalinos, óxidos e hidróxidos de alumínio e ferro, etc., normalmente são 

pedogênicos, produzidos pela recristalização a partir de átomos originários do desmonte dos 

minerais da rocha mãe. Os minerais de argila dividem-se em argilominerais e óxidos de ferro 

e alumínio. 

Os argilominerais cristalinos podem ser subdivididos em duas classes: silicatos 

cristalinos com reticulado em camadas ou lâminas ( filossilicatos) e os silicatos cristalinos 

com reticulado de estrutura fibrosa (sepiolita e paligorsquita ou atapulgita ). Os filossilicatos 

são materiais com estrutura lamelar e constituem o grupo de silicatos mais aplicados na 

indústria da cerâmica tradicional (ACCHAR, 2006). 

Os silicatos em camadas apresentam uma estrutura básica formada pela combinação de 

dois tipos de lâminas: a tetraédrica e a octaédrica. A primeira é constituída por tetraedros de 

silício combinados com ânions de oxigênios ou hidroxilas, Enquanto isso, a lâmina octaédrica 

è formada por inúmeros octaedros de alumínio ou magnésio circundados por íons oxigênio ou 

hidroxila.  

A sobreposição das várias lâminas tetraédricas e octaédricas podem classificar os 

minerais em dois tipos: 1:1 e 2:1. Os argilominerais 1:1 são aqueles oriundos de ambientes 

onde ocorre maior perda de sílica, resultando na relação entre uma lâmina de tetraedros de 

sílica para uma lâmina de octaedros de alumínio, destacando-se nesse grupo a caulinita.  As 
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unidades cristalográficas (camadas) dos minerais 2:1 são caracterizadas, pela distribuição de 

uma lâmina octaédrica  intercalada por duas camadas tetraédricas e fazem parte desta família, 

os minerais esmectitas, vermiculitas e as ilitas. 

Uma das propriedades mais relevantes para a variabilidade constatada nas argilas 

silicatadas, é a capacidade de troca catiônica (CTC), isto é, os cátions fixados na superfície e 

entre as camadas podem ser permutados, em meio aquoso, sem alteração da estrutura 

cristalina. Esse fenômeno denominado de substituição isomórfica, em conjunto com a 

dissociação de radicais OH, devido a variações do PH do meio, resultam no desequilíbrio de 

cargas elétricas e nas modificações físicas, químicas e tecnológicas apresentadas no material 

( GRANDE , 2003). 

A caulinita é o argilomineral mais encontrado na natureza. Sua composição química é 

Al2Si2O3(OH)4  ou Al2O32SiO22H2O, sendo composta por uma lâmina silícica de SiO4 e outra 

de alumínio Al2(OH)6 , também denominada folha de gibsita, que se superpõem 

indefinidamente, resultando em uma estrutura fortemente polar. A união entre todas as 

camadas é suficientemente firme (pontes de hidrogênio) para não permitir a passagem das 

moléculas de água entre elas. A fórmula estrutural da célula unitária é Al4Si4O10(OH)8 e a 

proporção em óxidos  tem a seguinte composição : SiO2= 46,54%  Al2O3= 39,5% H2O= 

13,96% ( BRINDLEY,1961).  As caulinitas são os argilominerais mais estáveis em presença 

de água, apresentando baixa atividade, reduzido potencial de expansão quando em processo 

de saturação e uma distância interplanar basal de 0,716 nm (7,16 Aº). A Seguir na Figura 4, 

uma representação esquemática da estrutura da caulinita. 

 

Figura 4 – Estrutura de uma camada de caulinita; (a) atômica, (b) simbólica. 
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2.1.6 Estabilização dos solos 

  

A expressão estabilização de solos refere-se, em seu sentido mais amplo, a todo 

processo através do qual o solo melhora suas características, adquirindo assim as propriedades 

necessárias ao fim que se destina. O processo de estabilização é bastante antigo, existindo 

relatos na literatura científica que confirmam o uso de técnicas primitivas em obras viárias e 

civis (NOBREGA, 1985).  

A estabilização dos solos favorece o preenchimento e a redução do volume dos vazios 

influenciando a porosidade e a permeabilidade do solo e ainda melhora a aderência entre 

grãos, conferindo maior compacidade ou densidade ao solo e influenciando diretamente na 

resistência mecânica (CABALA, 2007). 

Dentre os diversos tipos de estabilização de solos podem ser citados, a estabilização 

mecânica, granulométrica, térmica, elétrica e química. A primeira objetiva aplicar  no solo ou 

misturas de solos modificações no rearranjo das partículas, através da compactação, ou seja, 

uma condição de densificação máxima e  umidade ótima em relação a uma energia de 

compactação.   

 Na granulométrica, as melhorias introduzidas no comportamento do solo originam-se 

de mudanças no seu sistema trifásico (sólido, líquido e gasoso), adicionando ou retirando 

partículas ao solo. Na estabilização elétrica, ocorre na passagem de uma corrente elétrica pelo 

solo a estabilizar. No adensamento de solos arenosos saturados são ministradas descargas 

sucessivas de alta tensão enquanto nos solos argilosos são aplicadas descargas de baixa tensão. 

(LIMA et al., 1993).  

A estabilização térmica pode ser realizada por congelamento, aquecimento e 

termosmose. No congelamento altera-se temporariamente a textura do solo, enquanto no 

aquecimento procura-se rearranjar a rede cristalina dos minerais constituintes do solo. A 

termosmose corresponde a uma técnica de drenagem que permite a difusão de um fluido em 

um meio poroso, através de gradientes de temperaturas. 

A estabilização química utiliza percentuais determinados de aglomerantes (cal, cimento, 

betume, etc.) para aglutinar as partículas do solo, visando aumentar sua coesão, reduzir sua 

porosidade e aumentar sua resistência mecânica. Nos solos granulares a estabilização visa 

melhorar sua resistência ao cisalhamento, causado pelo atrito produzido pelos contatos das 

superfícies das partículas, por meio da adição de pequenas quantidades de ligantes nos pontos 
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de contato dos grãos. Nos solos argilosos a adição de aglomerantes pode provocar a dispersão 

ou floculação, através de substituições iônicas, reações cimentícias, pozolânicas e de 

carbonatação, etc. 

Além desses processos de estabilização de solos, destaca-se o processo físico-químico 

onde associa à ação mecânica da compactação para reduzir os vazios e aumentar a interação 

entre a superfície das partículas com teores de ligantes que através da hidratação inicia as 

reações cimentícias e pozolânicas, entre os  argilominerais do solos e os compostos químicos 

desses aglomerantes. São exemplos desse sistema de estabilização citado, as misturas de solo-

cal, solo-cimento e as possíveis incorporações de resíduos que apresentem índices de 

pozolanicidade. No entanto as normas nacionais vigentes estabelecem alguns critérios que 

devem considerados na escolha de solos para a estabilização com o cimento Portland  visando 

a produção de tijolos maciços . 

A NBR 10832, 1989, prescreve os critérios para a seleção dos solos, destinados à 

fabricação dos tijolos maciços de solo-cimento: 

- % de material passando na peneira ABNT Nº 4 (4.8 mm) - 100% 

- % de material passando na peneira ABNT Nº 200 (0.075 mm) - 10 a 50% 

- Limite de Liquidez ≤ 45% 

- Limite de Plasticidade ≤ 18% 

     O processo de estabilização do solo com o cimento ocorre a partir do 

desenvolvimento de reações químicas geradas na hidratação dos seus compostos e os 

argilominerais do solo. Esse processo pode ser dividido em duas etapas, a primeira referente a 

hidratação do C2S , C3S , C3A e C4F, conforme as equações abaixo: 

 

   C2S ou C3S + H→C-S-H + CH                                                                                     (1)                          

   C-H→Ca
++

 + 2(OH)
-
                                                                                                     (2) 

 

 Onde: 

 C2S: Silicato dicálcico; 

 C3S: Silicato tricálcico; 

 H: água; 

C-H: Hidróxido de cálcio; 

C-S-H: Silicato de cálcio hidratado 
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Na etapa posterior as reações entre o hidróxido de cálcio gerado na hidratação do 

cimento Portland e os argilominerais, conforme as expressões abaixo: 

 

 Ca
++

 + 2(OH)
- 
+ SiO2→C-S-H                                                                                        (3) 

 Ca
++

 + 2(OH)
- 
+ Al2O3→C-A-H                                                                                     (4) 

 

C-S-H: Silicato de cálcio hidratado; 

C-A-H: Aluminato de cálcio hidratado 

 

As reações com os argilominerais são denominadas pozolânicas e sua cinética é mais 

lenta que a verificada na etapa anterior. 

No caso específico da estabilização com aglomerante cal, a literatura científica afirma 

que a cimentação do solo deve-se à reação química entre a cal, a água e os elementos 

pozolânicos do solo, originando compostos de silicatos e aluminatos hidratados de cálcio 

semelhantes ao produto obtido pela hidratação do cimento Portland nas misturas de solo-

cimento. No mesmo sentido, BOUTH, 2005, alega que na adição da cal ao solo verifica-se 

uma dissolução dos argilominerais em um ambiente mais alcalino, resultando na formação de 

silicatos de alumínio e cálcio semelhantes aos produzidos nas misturas de solo-cimento.  

Em resumo, as reações pozolânicas entre os solos lateríticos e cal são representadas 

pelas expressões abaixo: 

 

Ca (OH)2 → Ca
++  

+  2(OH)
-
                                                                                         (5)         

Ca (OH) 2 +  SiO2  → CSH                                                                                            (6) 

Ca (OH)2  +  SiO2   +  Al2O3 + Fe2O3 → CSAHF                                                          (7)  

     

Onde: C = CaO; S = SiO2; A = Al2O 3; F = Fe2O 3; H = H2O 

CSH: silicato hidratado de cálcio 

CAH: aluminato hidratado de cálcio 

CSAHF: silico-aluminato ferroso hidratado de cálcio 
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2.2 Aglomerantes 

 

2.2.1 Cimento Portland 

 

A Humanidade experimentou diversos materiais aglomerantes na sua procura incessante 

pela segurança e durabilidade das suas obras civis e viárias. A terra argilosa foi 

provavelmente o primeiro ligante aplicado pelo homem nas suas construções há 

aproximadamente 10.000 anos. Posteriormente, surgiu o aglomerante cal, descoberto pela 

civilização grega, difundindo uma prática que supostamente começou na ilha de Creta 

(ALVES, 2002). Na Roma antiga misturava-se a cal com materiais provenientes das erupções 

vulcânicas resultando em um produto que endurecia, até na presença de água, e era 

denominado de “caementum”, termo que originou a palavra cimento (AOKI et al. , 1996).     

No século XVIII, o engenheiro John Smeaton procurava um aglomerante que 

endurecesse no meio aquoso, visando facilitar o trabalho de reconstrução do farol Edystone, 

na Inglaterra. Nas suas experiências constatou que uma mistura calcinada de calcário e argila 

ao secar, mostrava uma resistência equivalente as pedras aplicadas na construção do farol. No 

entanto, coube a um pedreiro chamado Joseph Aspdin, em 1824, a patente da descoberta que 

recebeu o nome de cimento Portland, em referência a pedra arenosa (portlandstone) muito 

usada na região de  Portland, na Inglaterra ( AOKI et al., 1996).  

De acordo com BEZERRA, 2006, na atualidade o cimento Portland domina o mercado 

mundial devido o seu custo de produção ser inferior aos apresentados pelos outros cimentos 

disponíveis e também às suas propriedades. A explicação para esta supremacia pode está 

ligado ao fato que o cimento Portland é mais antigo e conseguiu montar um parque industrial 

que permitiu a redução de custos  devido ao grande volume de produção. 

  O cimento Portland produzido consiste em um material pulverulento, formado a partir 

de complexos silicatos e aluminatos, que em meio aquoso, hidratam-se, formando uma pasta 

que endurece e atinge elevada resistência mecânica e durabilidade perante diversos agentes 

deletérios. 

A ASTM C 150 define cimento Portland como aglomerante hidráulico produzido pela 

moagem de clínqueres constituídos essencialmente por silicatos de cálcio hidráulicos e uma 

pequena quantidade de sulfato de cálcio.  
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Na microestrutura do cimento Portland destacam-se os seguintes componentes químicos: 

cal(CaO), sílica( SiO2), alumina(Al2O3) e  óxido de ferro( Fe2O3), que combinados formam as 

quatro principais fases cristalinas, ou seja, silicato tricálcico( 3CaO.SiO2  ou C3S, alita), 

silicato dicálcico( 2CaO.SiO2  ou  C2S, belita ), aluminato tricálcico(3CaO.Al2O3  ou C3A,  

celita  ) e  ferroaluminato  tetracálcico( 4CaO.Al2O3.Fe2O3  ou C4AF ,   brownmilerita). 

Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland , 2002 , o cimento denominado 

Portland é composto de clínquer e de adições. O clínquer é o principal componente e está 

presente na composição química desse aglomerante, enquanto que as adições podem variar de 

um tipo de cimento para outro. 

As adições representam outras matérias-primas que, misturadas ao clínquer na etapa de 

cominuição, possibilitam a fabricação de vários tipos de cimento Portland disponíveis no 

mercado hoje. As matérias-primas citadas são basicamente, o gesso, as escórias de alto forno, 

os materiais pozolânicos e os  carbonáticos. 

A priori, a redução de custos no processo de fabricação do cimento foi a razão principal 

para o desenvolvimento da tecnologia de produção dos cimentos compostos. Porém, a 

ampliação das pesquisas relacionadas com a microestrutura e propriedades do concreto 

possibilitou a constatação de vantagens adicionais no uso de cimentos compostos quando 

comparados ao cimento comum, além da redução da energia aplicada no processo produtivo. 

      De acordo com MARTINELLI JUNIOR, 2010, o cimento Portland CPII F-32 com 

adição de material carbonático - fíler  apresenta grande aplicabilidade nas diversas obras 

espalhadas pelo Brasil. Este cimento gera  calor em uma velocidade menor que a verificada 

no cimento Portland comum e também sua resistência ao ataque de sulfatos é superior ao CPII 

F-32 comum. Recomenda-se o uso desse produto para produção de argamassas, concretos 

simples, armado e protendido, elementos pré-moldados e artefatos de cimento.   

 

2.2.2 Classificação do cimento Portland 

 

No mercado brasileiro encontram-se vários tipos de cimento Portland (CP) em função  

dos compostos que são empregados no seu fabrico. Os cimentos aplicados no país são 

normalizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são classificados em 

dois grupos:  

- Cimentos de uso geral para emprego na construção civil: 
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- Cimentos especiais para cimentação de poços de petróleo. 

Os cimentos Portland aplicados na execução das diversas atividades e produtos 

necessários na indústria da construção civil estão elencados na Tabela 1 a seguir. 

 

 Tabela 1 Composição dos cimentos Portland comuns e compostos ABCP (2012) 

Sigla Denominação  Norma Resist(MPa)  

                        Composição  básica( % em massa) 

Clínquer + gesso Escória Pozolana 

 

Calcário-fíler 

 

 

CPI 

 

Comum 

 

NBR-5732 

 

25-32-40 

    

100 

   

 

CPI-S 

 

Comum com adição 

 

NBR-5732 

 

25-32-40 

   

95-99 

 

1-5 

 

1-5 

 

1-5 

CPI- RS Resistente a sulfatos NBR-5737      

CPII-E Composto com escória NBR-11578 25-32-40       56-94     6-34      0-10 

CPII-Z Composto com pozolana NBR-11578 25-32-40       76-94      6-14      0-10 

CPII-F Composto com filer NBR-11578 25-32-40        90-94        6-10 

CPIII De alto forno NBR-5735 25-32-40        25-65    25-65    35-70      0-5 

CPIV pozolânico NBR-5736 25-32        45-85    15-50      0-5 

CPV-ARI De alta resist. Inicial NBR-5733 ARI            95-100        0-5 

 

Fonte: ABCP, 2012. 

 

No processo de fabricação dos cimentos compostos com adições de calcário, o fíler que 

é um material pulverizado pode ser incluído até um determinado percentual, visando melhorar 

propriedades físicas do concreto, tais como, densidade, trabalhabilidade, permeabilidade, 

exsudação (NEVILLE, 1997). Geralmente, os fílers aplicados são inertes, no entanto, esse 

material pode ativar a hidratação do cimento, através da formação de pontos de nucleação, 

que possibilite a incorporação parcial do CaCO3 na fase silicato de cálcio hidratado, 

beneficiando a microestrutura da pasta de cimento(MORAES, 2001). No Brasil, a norma 

NBR 11578/97, prescreve que o fíler deverá ser formado por um percentual mínimo de 85% 

de carbonato de cálcio e apresentar depois da moagem realizada, um teor de finura próximo 

àquele existente nas partículas anidras do cimento Portland. 

Esse tipo de cimento foi regulamentado em 1991, no Brasil. No decorrer do tempo, sua 

comercialização aumentou bastante, sendo responsável por 75% da produção nacional, na 

atualidade. A Associação Brasileira de cimento Portland (ABCP) recomenda o cimento 

Portland com adição do filer calcário para estabilização dos solos.  
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2.2.3 Hidratação do cimento Portland 

 

Segundo METHA et al , 2008, as análises microestruturais  do processo de hidratação 

do cimento constataram, nos estágios iniciais da reação, a predominância do mecanismo 

dissolução-precipitação que compreende a completa reorganização dos constituintes dos 

compostos originais durante a hidratação, ou seja, corresponde a dissolução de compostos 

anidros em seus constituintes iônicos, a formação de hidratos em solução e, devido a sua 

reduzida solubilidade, uma eventual precipitação de hidratos resultantes da solução 

supersaturada .Nas etapas posteriores, destaca-se a reação topoquímica ou hidratação  no 

estado sólido do cimento, cujas as reações químicas ocorrem diretamente na superfície dos 

compostos do cimento anidro sem que os mesmos entrem em solução, devido as restrições 

existentes na mobilidade iônica dos constituintes desses compostos. 

 A heterogeneidade dos compostos formadores do cimento Portland, contribui para que 

ocorram variações na velocidade de hidratação dos mesmos, ou, seja os aluminatos hidratam-

se rapidamente e determinam as características da perda de consistência e da solidificação da 

pasta de cimento. Enquanto isso, os silicatos (tricálcico e dicálcico) quando hidratados  

formam silicatos de cálcio hidratado ( C-S-H)  que são fundamentais no aumento das taxas de 

desenvolvimento da resistência mecânica.  

STEPKOWSKA et al. , 2002, afirma que  a hidratação descreve as reações entre o 

cimento  e a água produzindo um material sólido,  a partir de transformações dos compostos 

químicos anidros, solúveis, presentes na composição do cimento em compostos hidratados 

como, silicatos de cálcio hidratado (C-S-H) e a Portlandita (C-H).  

Os compostos anidros do cimento ao entrarem em contato com a água formam fases 

hidratadas com características específicas, destacando-se os silicatos de cálcio hidratados (C-

S-H), hidróxido de cálcio e sulfoaluminatos de cálcio hidratados. De acordo com BLACK et 

al. , 2003, a hidratação do C3S e C2S  produz uma série de silicatos de cálcio hidratados, 

também denominados de tobermorita, cuja morfologia das estruturas variam de amorfas até 

cristalinas, devido à relação Ca/Si e o percentual de água quimicamente combinada. 

Nas primeiras horas do processo de hidratação do cimento, o C3S é considerado o 

principal responsável pela resistência mecânica constatada, pois a hidratação do C2S ocorre 

lentamente, apresentando um baixo calor de hidratação. A fase cristalina C2S contribui pouco 
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para o desenvolvimento da resistência da pasta de cimento nesse período inicial das reações 

químicas, no entanto, a partir de idades mais avançadas, o C2S assume papel fundamental no 

aumento da resistência mecânica da pasta de cimento. Além disso, cálculos estequiométricos 

constataram que a hidratação completa do C3S produz 61% de silicato hidratado de cálcio (C-

S-H) e 39% de cal ou hidróxido de cálcio (C-H), enquanto que o C2S gera 82% de C-S-H e 

18%  de cal livre ou C-H (METHA et al. , 2008).    

No contexto da hidratação dos compostos C3S e C2S, também, surge uma fase chamada 

de Portlandita (Ca(OH)2) que constitui de 20% a 25% de volume de sólidos na pasta hidratada.  

Sua presença é constatada pela existência da cal livre e as reações de hidratação dos silicatos 

anteriormente citadas. Durante o processo de formação dessa fase, um percentual da 

Portlandita cristaliza-se sob a forma de prismas hexagonais e a outra fica em solução reagindo 

com os aluminatos e com o ferroaluminato monocálcico. O Ca (OH)2  contribui pouco para o 

aumento da resistência da pasta de cimento, e como é bastante solúvel em água e mais 

propenso a lixiviação e carbonatação, pode comprometer a durabilidade  da pasta endurecida,  

quando exposta aos ataques químicos  de águas ácidas  e sulfatadas (METHA et al. , 2008).  

Complementando o estudo da hidratação do cimento Portland verifica-se, nas idades 

iniciais, a geração da fase denominada etringita oriunda das reações entre os aluminatos, 

sulfatos de cálcio (BAUR et al., 2004). A quantidade de etringita aumenta com o tempo 

produzindo cristais em forma de agulhas de diferentes dimensões. De acordo com 

COLLEPARDI, 2003, ocupam 15% a 20% de volume de sólidos na pasta endurecida e sua 

reação está associada à expansão. 

 Finalmente vários pesquisadores analisando os resultados decorrentes da adição de 

carbonatos no fenômeno da hidratação do cimento Portland composto (CP II F-32), 

constataram o efeito fíler inerte. De acordo com LAWRENCE, 2003, esse efeito acontece 

primeiramente pelo fornecimento de novos pontos de nucleação nas superfícies dos quais os 

produtos da hidratação das fases anidras se desenvolvem. O citado autor afirma que três 

efeitos principais ocorrem ao adicionarem fílers ao cimento, dois deles relacionados 

diretamente com a diluição do cimento, ou seja, a menor quantidade de partículas de cimento 

por unidade de volume e a modificação da distribuição granulométrica dos materiais anidros, 

proporcionando um aumento na relação água/cimento. O terceiro e último efeito constatado é 

a nucleação heterogênea, que é um processo físico que conduz à ativação química da 

hidratação do cimento. Genericamente está relacionada com a precipitação dos hidratos sobre 
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uma partícula mineral, a qual cataliza o processo de nucleação (hidratação) ao reduzir a 

barreira energética necessária a sua implementação (LAWRENCE, 2003). 

 

2.2.4  Cal  hidratada 

 

A cal pode ser considerada um dos produtos manufaturados mais antigos existentes. Há 

registros da aplicação da mesma na pré-história e ao longo do desenvolvimento das 

civilizações oriental, egípcia, babilônica, Greco-romana, etc. Vários monumentos como, as 

pirâmides do Egito, as muralhas da China e da bíblica cidade de Jericó, a Grande Cloaca e a 

via Apia atestam o emprego adequado da cal e sua durabilidade perante a ação das diversas 

formas de intemperismo ao longo do tempo. 

 No Brasil, o primeiro governador, Tomé de Souza instalou na cidade recém-fundada de 

Salvador uma mineradora de calcário para produção de cal virgem empregados nas obras 

oficiais do governo Português. Outros relatos confirmam o uso da cal nas construções 

coloniais, na época do Império, na Velha República, constatando a importância da extração e 

beneficiamento do calcário para a produção de argamassas para assentamento e revestimento 

das alvenarias de cidades como, Ouro Preto, Olinda, Paraty, etc. 

A descoberta e o aumento crescente da produção e distribuição do cimento Portland, 

contribuiu para a redução do uso da cal nas obras civis e o surgimento de vários 

questionamentos relativos a qualidade da mesma, devido a sua fabricação ser bastante 

artesanal quando comparado ao processo produtivo do cimento . Na década de noventa do 

século passado, motivado pela falta de qualidade da enorme quantidade de cales que abastece 

o mercado consumidor nacional, foi implantado pela Associação Brasileira de Produtores de 

Cal (ABPC) o programa de qualidade da cal hidratada para a construção civil visando 

organizar a cadeia produtiva e sanear as distorções constatadas pelos usuários desse produto. 

      Nos dias atuais, a versatilidade da cal é comprovada pelas suas aplicações na 

construção civil, em dezenas de processos industriais, na siderurgia, nas indústrias alimentícia 

e farmacêutica, na fabricação de papel, no tratamento de água, na recuperação de ambientes 

degradados, como corretivo e adubo para solos, etc. 

A cal è produzida através da decomposição térmica dos carbonatos de cálcio e magnésio 

provenientes de depósitos calcários. Sua composição depende da origem da rocha calcária 

empregada, tendo, como característica geral, o óxido de cálcio (CaO) como componente 
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majoritário (SOARES, 2007). De acordo com GUIMARÃES, 1998, a decomposição térmica 

tem sido estudada por mais de cem anos e está comprovado que as condições experimentais 

de calcinação, bem como a composição química da matéria-prima, influenciam 

acentuadamente as propriedades do produto final. No entanto, a literatura científica carece de 

estudos que expliquem detalhadamente, como essas condições elencadas afetam na cinética 

dessa reação. 

 O processo de produção da cal ou óxido de cálcio envolve as seguintes etapas: extração 

do calcário, seleção, moagem e sinterização do mesmo em fornos industriais à altas 

temperaturas em um processo denominado calcinação, que origina o óxido de cálcio (CaO) e 

o gás carbônico (CO2) . Essa decomposição térmica pode ser expressa pela seguinte equação: 

               CaCO3 + Calor → CaO + CO2                                                                                                    (8) 

A cal virgem ou óxido de cálcio resultante é um produto inorgânico branco e com 

estrutura cristalina cúbica. BOYTON, 1966, referindo-se a reação química para geração do 

óxido de cálcio, comenta que a maioria dos cientistas não analisou os aspectos cinéticos e 

termodinâmicos existentes nessa dissociação térmica, haja vista sua simplicidade. Essa 

concepção equivocada contribuiu para o reduzido número de pesquisas que tem como objeto 

de estudo a relação existente entre as características microestruturais da cal com suas 

propriedades (GUIMARÃES, 1998). 

A cal hidratada resulta da continuação do processo industrial que originou a cal virgem, 

ou seja, a clássica reação de fases sólido-líquida. Nessa etapa, os óxidos de cálcio e magnésio 

iniciam o processo de hidratação simultaneamente. No entanto, a cinética de hidratação dos 

óxidos de cálcio é mais acelerada e em torno das suas partículas forma-se uma solução 

supersaturada.  Nesse meio ocorre a formação de íons Ca
++ 

e OH
-
, em proporções 

determinadas pela estrutura cristalina do óxido e pelo patamar de temperatura atingido. Com 

um número suficiente de íons, inicia-se a formação e cristalização do hidróxido de cálcio, 

enquanto prossegue lentamente, a hidratação do óxido de magnésio (GUIMARÃES, 1998). A 

reação exotérmica e com elevada variação de volume para obtenção da cal hidratada é 

expressa pela seguinte equação: 

CaO + H2O → Ca(OH) 2 + calor                                                                                (9)     
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2.3 Resíduo 

 

2.3.1 Resíduos de Construção e Demolição 

 

A literatura científica apresenta vários conceitos para os  RCD, em geral a maioria como 

ZORDAN 2006, afirma que são “resíduos sólidos não contaminados, provenientes de 

construção, reforma, reparos e demolição de estruturas e estradas, e resíduos sólidos não 

contaminados de vegetação, resultantes de limpeza e escavação de solos.Como resíduos, 

incluem-se, mas não limitam-se, blocos , concreto e outros materiais de alvenaria, solo, rocha, 

madeira, forros, argamassa, gesso, encanamentos, telhas, pavimento asfáltico , vidros, 

plásticos que não envolvam outros resíduos, fiação elétrica, equipamentos que não contenham 

líquidos perigosos, etc.”  

A conceituação anterior denota o expressivo volume gerado e a heterogeneidade da 

composição dos RCD que está diretamente relacionado com a intensidade da atividade da 

construção de cada país, da tecnologia empregada e taxas de desperdício e manutenção 

constatadas.     

Segundo BARROS 2004, é importante ressaltar que a geração de resíduos de construção 

e demolição é tão antiga quanto a própria atividade da construção civil. Há relatos sobre 

cidades que depois de conflitos bélicos, foram reconstruídas utilizando os materiais oriundos 

dos próprios escombros, como ocorreram em Londres, Berlim e Varsóvia, após a segunda 

guerra mundial, motivado pela aplicação de uma tecnologia direcionada para o 

reaproveitamento desses resíduos. Atualmente, em alguns países europeus é economicamente 

possível reciclar cerca de 80 a 90% de todos os RCD.  

No contexto nacional, estudos apontam que em alguns municípios brasileiros mais de 

75% dos resíduos da construção civil são oriundos de construções informais (obras não 

licenciadas) enquanto 15% a 30% são formalizadas (PINTO, 2005). Essa afirmação 

demonstra a ineficiência do poder público que deveria implantar as diretrizes estabelecidas na 

resolução nº 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) e atuar fiscalizando e punindo as condutas tipificadas como geradoras de danos 

ao meio ambiente. 

 Na cidade do Natal/RN, pesquisas recentes realizadas na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) atestam as estimativas de perdas dos principais insumos utilizados 
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na indústria da construção civil. Esses dados demonstram o nível de desperdício que ocorrem 

nas edificações decorrentes de modificações nos projetos, falta de uma política de 

conscientização e fiscalização da mão de obra, armazenamento e transporte inadequado das 

matérias-primas (SILVA FILHO, 2005). A seguir na Tabela 2, a composição média dos RCD 

em Natal. 

 

              Tabela 2 Composição média dos RCD em Natal-RN 

Componentes VOLUME MASSA 

Concretos,argamassas, gesso e pedras naturais 40% 63,30% 

Produtos  cerâmicos 30% 28,90% 

Madeira e derivados 15% 3,40% 

Vidros e polímero 8,00% 1,60% 

Metais 7,00% 2,80% 

Total 100,00% 100,00% 

             Fonte: SILVA FILHO, 2005. 

 

2.3.2 Reciclagem 

 

A reciclagem pode ser conceituada como o processo que possibilita o retorno do resíduo 

ao sistema produtivo como matéria-prima. No universo da construção civil existe um enorme 

potencial para reciclagem, devido ao extraordinário volume físico de materiais que é 

incorporado nas diversas etapas construtivas (SILVA, 1997). No entanto, a reutilização de um 

material descartado não deve ser realizada em torno de ideias preconcebidas, mas em função 

das características do mesmo. Em geral, tais aplicações devem analisar os aspectos 

microestruturais desse material, visando causar menor impacto ambiental e proporcionar a 

formação de um produto que possa ser competitivo em relação àqueles denominados 

convencionais (CORDEIRO et al., 2006). 

A reciclagem de resíduos de construção e demolição (RCD) teve inicio no Brasil em 

1991 quando foi instalada a primeira usina na cidade de Itatinga (São Paulo), com uma 

capacidade de reciclagem de 100(cem) toneladas por dia. O material reciclado foi 

inicialmente aplicado como base na pavimentação de ruas e estradas. Também deve ser 

destacado o papel do projeto HABITARE que propõe a utilização dos RCD para reduzir os 

custos para construção de edificações populares, respeitando o binômio sustentabilidade 
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social e ambiental, sem esquecer-se de analisar os riscos a saúde humana decorrentes do 

reaproveitamento desses resíduos. 

Segundo ULSEN, 2006, uma expressiva parcela (cerca de 90%) dos RCD é de origem 

mineral e pode, portanto, ser reciclada através de processos de beneficiamento mineral. Nesse 

contexto os resíduos cerâmicos, provenientes do desperdício dos tijolos aplicados na execução 

de alvenaria de vedação, constituem objeto de diversas pesquisas relacionadas ao 

aproveitamento da pozolanicidade, que esses materiais apresentam quando são submetidos ao 

processo de moagem, visando o aumento da sua superfície específica e da reatividade com o 

hidróxido de cálcio presente na hidratação do cimento Portland e na composição da cal 

hidratada.  

 

2.2.3 Resíduo cerâmico 

 

No período anterior ao surgimento do cimento Portland, as argamassas eram obtidas da 

mistura de tijolos moídos e cal hidratada. Esse material formado pela combinação de pedaços 

de tijolos cerâmicos e pó, teve seu uso bastante difundido no Império Romano na época 

Bizantina. Talvez desconhecessem os mecanismos envolvidos no processo de endurecimento 

dessas formulações, mas sabiam por experiências que as mesmas resultavam produtos 

resistentes à água e a umidade (BARÔNIO, 1997). Os romanos empregavam também rochas 

vulcânicas contendo zeolita, que é uma denominação genérica de silicatos hidratados de 

alumínio e/ou cálcio. Esse mineral era encontrado aos pés do monte Vesúvio, em Pozzuoli. 

Devido ao nome da cidade, o material ficou conhecido como pozolana (METHA, 2008). 

Entende-se por atividade pozolânica como a capacidade que uma determinada pozolana 

tem em reagir com o hidróxido de cálcio, isto é, quanto maior o percentual de  Ca(OH)2 

transformado em silicato de cálcio hidratado  pela pozolana, maior sua atividade. 

 

A NBR 12653/99 conceitua materiais pozolânicos como “Materiais silicosos ou 

silicoaluminosos que, por si só, possuem pouca ou nenhuma atividade aglomerante, mas que 

quando finamente divididos e na presença da água reagem com o hidróxido de cálcio à 

temperatura ambiente para formar compostos com propriedades aglomerantes.”  

A citada norma ainda classifica as pozolanas em três classes: 
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- Classe N: Pozolanas naturais e artificiais que obedeçam aos requisitos dessa norma (ex: 

terras diatomáceas e argilas calcinadas); 

- Classe C: Cinza volante produzida pela queima de carvão mineral em usinas 

termoelétricas que obedecem as prescrições dessa norma; 

- Classe E: Qualquer pozolana cujos requisitos diferem das classes anteriores, conforme 

estabelecido na NBR 12653/99.   

Segundo NITA, 2006, os materiais pozolânicos representam uma boa alternativa como 

material substituto de parte do cimento portland, e ao reagir com o hidróxido de cálcio 

resultante da hidratação do cimento ou a cal hidratada formam fases do grupo dos silicatos e 

sílicoaluminatos de cálcio hidratados. Como consequência existe um incremento nas 

propriedades mecânicas e de durabilidade das pastas de cimento com pozolanas. 

Corroborando a argumentação anterior MASSAZZA, 1998, afirma que a pozolana pode ser 

aplicada com o cimento portland ou ativada diretamente com a cal sendo mais usual o 

primeiro, já que nas misturas com cal a reação pozolânica é mais lenta.   

O principal produto da reação entre a pozolana e o hidróxido de cálcio é o silicato de 

cálcio hidratado, podendo também haver a formação de aluminato de cálcio hidratado. A 

precipitação do C-S-H ocorre pela dissolução da pozolana em meio alcalino com sua 

combinação com os íons Ca
++

 presentes em solução ( JOHN  et al., 2003). 

A reação entre os compostos da pozolana e o hidróxido de cálcio produzido na 

hidratação do cimento Portland pode ser descrita de forma simplificada, conforme equação 

abaixo: 

  C3S ou C2S + H→C-S-H + CH                                                                                    (10) 

 Pozolana + CH + H →C-S-H                                                                                        (11) 

 

Onde: 

H: água ; 

C2S : Silicato dicálcico ; 

C3S: Silicato tricálcico; 

C-H: Hidróxido de cálcio; 

C-S-H: Silicato de cálcio hidratado 
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Os mecanismos da ação pozolânica possibilitam a melhoria da matriz cimentícia frente 

ao ataque por espécies químicas ácidas, devido à substituição do hidróxido de cálcio, solúvel 

em meio aquoso, por silicatos de cálcio hidratados evitando-se assim possíveis problemas de 

lixiviação. As pozolanas também podem ser empregadas para reduzir o consumo de clínquer, 

e quando aplicadas com o cimento Portland  reduzem o calor de hidratação evitando possíveis 

fissuras nas argamassas, concretos e misturas de solo-cimento (MASSAZZA,1998).  

VIEIRA, 2002, estudou a aplicação de resíduos de cerâmica vermelha (telhas, tijolos, 

etc.) como substituição pozolânica em argamassas e concretos e concluiu ser viável esta 

possibilidade. Verificou que o resíduo tem índice de atividade pozolânica satisfatória, tanto 

para sistemas com cal quanto o cimento, apenas para finuras superiores a 5000 cm
2
/g. 

 Na comparação de materiais da mesma espécie química, quanto maior a área superficial 

do material maior será a facilidade do mesmo reagir com o hidróxido de cálcio, devido a uma 

melhor disponibilidade da área de contato entre os reagentes, principalmente nas primeiras 

idades (NITA, 2006).  

LEITE et al. , 2002, avaliaram a atividade pozolânica do material cerâmico presente no 

agregado reciclado do RCD. Foi determinado o índice de atividade pozolânica com a cal e o 

cimento de acordo com as normas brasileiras. A análise dos resultados apontou que há 

atividade pozolânica do material cerâmico tanto com o cimento como com a cal. 

A determinação da atividade pozolânica é bastante difícil devido à inexistência de um 

critério absoluto. Portanto se faz necessário para aplicar o resíduo cerâmico como substituição 

ou adição do aglomerante cimento, efetuar ensaios fundamentados em diferentes parâmetros 

como resistência à compressão simples e atividade química (FARIAS FILHO, 2007) 

DALLACORT et al., 2002, afirma que os resíduos de construção e demolição quando 

cominuídos( triturados e moídos) apresentam índices satisfatórios de pozolanicidade, 

destacando-se o RC oriundo da quebra do tijolo cerâmico nas construções civis de pequeno e 

médio porte e no desperdício verificado nas olarias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.0   MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia de trabalho consistiu na caracterização física e química das matérias-

primas utilizadas, e na determinação dos parâmetros de resistência a compressão simples, 

absorção de água e de durabilidade modificada dos produtos finais, conforme fluxograma 

representado na Figura 6.  

Foram realizados ensaios de laboratório para a caracterização do solo, dos 

aglomerantes, do RC, das composições solo-aglomerante(s) com adição do RC e de amostras 

dos tijolos maciços prensados. A etapa de caracterização física dos materiais foi realizada 

nos Laboratórios de Mecânica dos solos e Materiais de construção do Núcleo de Tecnologia 

Industrial da UFRN. As análises químicas foram feitas nos laboratórios da Pós-Graduação 

em Ciências e Engenharia dos Materiais (PPGCEM) e no laboratório de Metrologia do 

Centro de Tecnologia do Gás (CTGAS).  As características das matérias-primas e 

composições utilizadas neste trabalho assim como as justificativas das mesmas são descritas a 

seguir. 

 

3.1 Matérias-primas  

 

3.1.1 Solo 

 

O solo utilizado na pesquisa foi coletado na BR-101(Km 126), trecho compreendido 

entre as cidades de São José de Mipibú e Goianinha, próximo ao rio Baldun, no estado do Rio 

Grande do Norte. Após a caracterização, o solo foi classificado conforme o padrão da Higway 

Research Board (HRB) como tipo A6 e pelo Unifield Soil Classification System (USCS) como 

um solo arenoso com fração fina silto-argilosa, cujas características geotécnicas são 

representativas dos solos tropicais lateríticos existentes nessa região do estado do Rio Grande 

do Norte.     

 

3.1.2 Cimento 

Na pesquisa foi aplicado o cimento composto CP II F-32, que apresenta 

propriedades condizentes com as recomendações da Associação Brasileira de Cimento 

Portland (ABCP) para produção de composições solo-cimento. O produto foi adquirido no 
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comércio local da cidade de Natal-RN.  

 

           3.1.3 Cal 

 

 

Nos experimentos realizados foi aplicada cal cálcica hidratada, CH-II(NBR 7175/2003), 

conforme recomendação da Associação Brasileira de Produtores de Cal (ABPC), Programa 

Setorial da Qualidade da Cal Hidratada para a construção civil (2010), conhecida 

comercialmente como Rebocal e fabricada no município de  Campina Grande/ PB. 

 

          3.1.4 Resíduo Cerâmico  

 

 

O RC foi coletado em obras de pequeno e médio porte na cidade de Natal/RN, oriundos 

de tijolos cerâmicos fabricados na cerâmica Ouro Branco localizada no município de Ielmo 

Marinho/RN.  A seguir na Figura 5, um ponto de coleta do resíduo cerâmico aplicado na 

pesquisa.              

                     

                Figura 5 - Ponto de coleta do resíduo cerâmico utilizado na pesquisa 
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                 Figura 6 - Fluxograma das etapas metodológicas desenvolvidas 
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 3.2  Métodos 

 

3. 2.1  Composições  aplicadas na pesquisa  

 

Nas composições do solo-aglomerante(s) foram adicionados percentuais de RC em 

relação à massa do solo de 2%, e 4%. Seguindo orientação de SHERWOOD, 1993, que 

recomenda o valor mínimo de 6% de aglomerante para a estabilização química dos solos, foi 

adotado o percentual de aglomerante(s) em relação à massa do solo de 8%, 10% e 12% das 

composições solo-aglomerante(s) e RC. O percentual máximo de aglomerante(s) aplicado em 

relação à massa do solo foi de 12%, estabelecido em função da viabilidade econômica para 

produção do tijolo maciço. A nomenclatura das misturas solo-aglomerante(s) e solo-

aglomerante(s) com RC, aplicadas na moldagem dos corpos de prova cilíndricos e dos tijolos 

maciços encontram-se dispostas na Tabela 3.  

 

         Tabela 3 – Nomenclatura das composições aplicadas na pesquisa 

 

Nomenclatura Denominação das composições 

S Solo 
S6C Solo + 6% Cimento 

S8C Solo + 8% Cimento 
S10C Solo + 10% Cimento 
S12C Solo + 12% Cimento 
S6CH Solo + 6%  Cal 
S8CH Solo + 8%  Cal 
S10CH Solo + 10% Cal 
S12CH Solo + 12% Cal 
S8C2RC Solo + 8% Cimento +2% RC 
S8C4RC Solo +8%   Cimento + 4% RC 
S10C2RC Solo +10% Cimento + 2% RC 
S10C4RC Solo + 10% Cimento + 4% RC 
S12C2RC Solo + 12% Cimento +2%  RC 

S12C4RC Solo + 12% Cimento + 4% RC 
S7C3CH2RC Solo+7% Cimento +3% Cal + 2% RC 
S8C2CH2RC Solo+8% Cimento +2% Cal +2%  RC 
S10C2CH2RC Solo +10% Cimento + 2% Cal +2% RC 
S10CH2RC Solo + 10% Cal + 2% RC 
S12CH2RC Solo + 12% Cal + 2% RC  

 



52 
 

 

 

 

3.2.2  Caracterização das matérias-primas 

 

As matérias-primas utilizadas foram caracterizadas pelas seguintes técnicas: Análise 

granulométrica, Ensaio de compactação, Limites de Atterberg (limite de liquidez e limite de 

plasticidade), Teste de retração, Ensaios de análise mineralógica por Difração de raios 

X(DRX) e análise química por Fluorescência de raios X(FRX). 

 

3.2.2.1 Análise granulométrica 

 

Após a coleta, o solo foi conduzido para o laboratório de mecânica dos solos da UFRN, 

onde foi colocado para secar em espaço coberto protegido da ação do intemperismo. 

Concluída a secagem natural, o solo passou pelo processo de destorroamento, sendo em 

seguida peneirado na malha 4.8 mm (N⁰4) e acondicionado em recipientes de PVC com 

capacidade para 50 litros. Quanto ao RC, após a coleta o mesmo foi transportado para 

laboratório onde foi devidamente fragmentado em um moinho de bolas Q298, sendo depois 

passado nas peneiras de N° 200 (75µm) e 325 (45 µm) respectivamente. Após a moagem e 

peneiramento o material foi ensacado e armazenado no anexo do laboratório de Física 

Experimental da UFRN. 

Em seguida foram preparadas as amostras do solo e RC para os ensaios de 

compactação e caracterização, NBR 6457/86, ou seja, determinação do teor de umidade e 

composição granulométrica do RC e solo, segundo prescrições da NBR 7181/88. Também 

foi realizado ensaio de análise granulométrica por difração a laser do solo no laboratório de 

física experimental da UFRN através do Granulômetro - CILAS 920. 

 

3.2.2.2  Limites de Atterberg( LL e LP) 

 

Na determinação dos limites de Atterberg do solo, foram realizados os ensaios de 

limite de liquidez (LL) e limite de plasticidade (LP). Quando o teor de umidade está entre os 

dois limites, o solo está em estado plástico. A diferença aritmética entre os dois limites, isto é, o 

limite de liquidez menos o limite de plasticidade é o índice de plasticidade, que é a medida da 
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faixa de variação da umidade dentro da qual o solo se comportará plasticamente e é determinado  

através da  seguinte  equação: 

IP = LL- LP                                                                                                                             (12)                                               

 

Para fins de pavimentação a ABCP, 1985, estabelece que o limite de liquidez seja 

inferior a 45% e que o limite de plasticidade seja inferior a 18%. Nos ensaios para 

determinação dos limites de consistência foram a p l i c a d o s  o s  p r e c e i t o s  

normatizados pelas NBR 6459/84 e NBR 7180/88. 

 

3.2.2.3  Massa específica do solo e do RC 

 

       A determinação da massa específica d o  so lo  e  do  RC fo i  r e a l i z ada  

confo rme  a  NBR 6508/84, utilizando os grãos do solo que passam na peneira N° 4 

(4,8mm). O ensaio t e m  p o r  o b j e t i v o  determinar a massa específica das partículas do 

solo e do RC, relacionando a massa com o volume dos sólidos. 

 

3.2.2.4  Teste de retração 

 

Após as etapas de coleta, secagem e  destorroamento do solo, o mesmo foi submetido ao 

teste de retração sugerido pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do estado da Bahia 

(CEPED, 1984) para avaliação das características de expansão, contração e plasticidade do 

solo, que tem por objetivo identificar visualmente a presença de fendas transversais na parte 

central da amostra que ultrapassem o limite de 20 mm, valor que sugere a presença de argila 

expansiva, a ser confirmada ou não pelos ensaios físicos e químicos de caracterização da 

amostra 

 

3.2.4 Ensaios tecnológicos (físicos e mecânicos) 

 

3.2.4.1 Ensaio de compactação 

 

O estudo da compactação do solo é imprescindível porque está relacionado ao aumento 

da sua resistência mecânica, redução da sua porosidade e da absorção de água. A partir da 
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realização desse ensaio torna-se possível correlacionar as variáveis como: peso específico seco 

máximo e a umidade ótima de compactação, que serão aplicadas na moldagem dos corpos-de-

prova cilíndricos e dos tijolos maciços. 

Após a análise granulométrica do solo e do RC, algumas amostras caracterizadas, de 

acordo com a NBR 6457/86, foram utilizadas para realização do ensaio Normal de 

compactação do solo, conforme NBR 7182/88, visando a determinação da umidade ótima e 

do peso específico aparente seco máximo. Procedimento semelhante ao anterior foi realizado 

nas composições solo-aglomerante(s) e solo-aglomerante(s) e RC, conforme prescreve a 

norma NBR 12023 /2012. 

 

3.2.4.2 Moldagem e cura dos corpos de prova cilíndricos e dos tijolos maciços  

 

Nessa etapa foram moldados 20 (vinte) corpos de prova cilíndricos para cada 

composição solo-aglomerante e solo-aglomerante(s) com incorporação do RC, a partir dos 

valores obtidos nos ensaios de compactação para determinação da umidade ótima, NBR 

12023/2012, sendo 12 (doze) corpos para o ensaio de resistência à compressão simples, 03 

(três) para o ensaio de absorção de água e 05 (cinco) para o ensaio de durabilidade modificada. 

A mistura dos componentes foi realizada manualmente. 

Após a moldagem e pesagem, os corpos de prova foram levados à cura durante 07, 28 e 

56 dias, em câmara úmida adaptada à temperatura de 23°C ± 2°C e umidade relativa do ar de 

aproximadamente 90%. 

De posse dos resultados mais significativos alcançados nos ensaios de RCS, absorção de 

água e durabilidade, foram escolhidas misturas binárias de solo-cimento, ternárias e 

quaternárias de solo-aglomerante(s) e RC para moldagem dos tijolos maciços. Para cada 

composição solo-aglomerante(s) selecionada foram prensados 20(vinte) tijolos maciços, 

sendo 12 (doze) para o ensaio de RCS, 03 (três) para o ensaio de absorção de água e 05 (cinco) 

para o ensaio de durabilidade modificada. Essas misturas foram realizadas mecanicamente 

utilizando-se da betoneira Motomil-MB-150L, e os tijolos maciços foram produzidos em 

uma prensa manual, da marca Sahara Hobby, obtendo-se tijolos com espessura de 5,0 cm, 

largura de 10,0 cm e comprimento de 21,0 cm. Uma vez moldados os mesmos foram 

submetidos ao processo de cura citado anteriormente. 
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3.2.4.3 Ensaio de resistência à compressão simples   

 

Os ensaios de resistência à compressão simples dos corpos de prova cilíndricos e dos 

tijolos maciços foram realizados no laboratório de materiais de construção da UFRN, através 

da máquina universal AMSLER com célula de carga de 10.000Kg, aos 07, 28 e 56 dias, 

obedecendo-se os preceitos das normas NBR 12025/2012 e NBR 8492/84 respectivamente. 

No caso específico dos tijolos maciços foi realizado o rompimento de algumas composições 

aos 180 dias. 

Os valores individuais resultantes do ensaio de RCS para os corpos de prova cilíndricos 

e tijolos maciços, foram obtidos conforme as equações (13) e (14): 

 

 Rc = Q/Ac                                                                                                                   (13) 

 

 Rt = Q/At                                                                                                                     (14) 

 

Onde: 

Rc = Resistência à compressão simples dos corpos de prova cilíndricos; 

Rt =  Resistência à compressão simples dos tijolos maciços; 

Q = carga aplicada (Kgf); 

Ac = πd
2
/4, área dos corpos de prova cilíndricos (cm

2
) ; 

At = C x L, área dos tijolos maciços (cm
2
); 

d =  9,96 cm ;  C= 21,0 cm e L= 10,0 cm 

 

3.2.4.4 Ensaio de absorção de água  

 

Na determinação da absorção de água dos corpos de prova cilíndricos e dos tijolos 

maciços obedeceram-se as recomendações da NBR 13555/96 e NBR 8492/84 

respectivamente. Para a realização do ensaio, os corpos de prova foram pesados e colocados 

em estufa retilínea FANEM, até atingirem constância de massa. Em seguida os corpos foram 

novamente pesados e colocados em imersão pelo período de 24 horas consecutivas, sendo 

então retirados da imersão e pesados. Com os dados obtidos nos ciclos de pesagem, secagem e 

imersão em água, calculou-se o percentual de absorção para os corpos de prova cilíndricos e 



56 
 

 

dos tijolos maciços prensados. 

Os valores individuais de absorção de água (AA), expressa em porcentagem (%), foram 

obtidos pela equação (15), enquanto que a absorção média foi determinada pela média 

aritmética de três repetições. 

 

 AA= (M2-M1)x100/M1                                                                                                                                                    (15) 

 

Onde: 

M1 = Massa do corpo de prova seco em estufa (g); 

M2 = Massa do corpo de prova saturado (g); 

AA = Absorção de água (%); 

 

3.2.4.5 Ensaio de durabilidade modificada  

 

A durabilidade pode ser conceituada como a capacidade de um material manter sua 

integridade quando submetido à ação do intemperismo. Conforme FARIAS FILHO, 2007, a 

confiabilidade nas propriedades tecnológicas de um novo material a ser disponibilizado no 

mercado depende do conhecimento das condições de uso e do ciclo de vida útil do mesmo.   

O processo através do qual um material sofre transformações irreversíveis, capazes de 

comprometer suas propriedades, é denominado degradação. Em relação aos solos 

estabilizados, ROJAS et al., 2008, destaca que os principais fatores que afetam a integridade 

estrutural desses materiais são condições ambientais, como variações de temperatura e 

umidade, além das solicitações impostas.A maneira como estes agentes agridem o material ou 

produto é chamado mecanismo de degradação. 

Considerando a complexidade dos mecanismos de degradação, a prolongada vida útil 

dos produtos da construção civil e os elevados custos das obras civis, a avaliação da 

durabilidade é certamente um dos aspectos mais importante do desenvolvimento de um novo 

produto ( OLIVEIRA  et al., 2006 apud LIMA, 2010). 

Diversas pesquisas têm sido realizadas visando mensurar a durabilidade dos materiais 

alternativos com diferentes formas de avaliação e utilização. Como não existe um modelo ou 

metodologia padrão para realização de estudo da durabilidade, os resultados dos estudos 

científicos mais recentes indicam diretrizes a serem seguidas e metas a serem alcançadas, por 
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isso justificam-se as várias técnicas adotadas para determinação da durabilidade, bem como a 

variabilidade dos resultados obtidos pelos pesquisadores (FARIAS FILHO, 2007).   

Segundo PEREIRA, 2008, os métodos mais aplicados para avaliar a durabilidade dos 

materiais são: ensaios de durabilidade acelerada, durabilidade modificada, durabilidade 

natural, durabilidade em uso, etc. 

O ensaio de durabilidade modificado foi aplicado nos corpos de prova cilíndricos de 

algumas formulações e nos tijolos maciços adaptando-se os preceitos previstos no método de 

ensaio DNER-ME 203/94, os quais prescrevem 12 (doze) ciclos de secagem em estufa, e 

posterior imersão em água, sem necessidade de escovação dos tijolos. Autores como 

GRANDE 2003; LIMA et al., 2006, justificam que as solicitações de abrasão superficial a que 

são submetidos os tijolos nas obras de construção civil são menos rigorosas que as 

constatadas nas utilizadas para fins rodoviários, não sendo necessária portanto a etapa de 

escovação. 

Na determinação da perda de massa, aplicando os preceitos do ensaio de durabilidade 

modificada, depois de completados 28 dias de cura os corpos de prova cilíndricos e os tijolos 

maciços foram pesados e secos em estufa a 105ºC por 24 horas. Após a pesagem foram 

imersos em água por 24 horas. Em seguida foram retirados e pesados obtendo-se assim a 

massa inicial natural, a massa inicial seca e a massa úmida. Este procedimento concluiu o 

primeiro ciclo de 48 horas. Ao término do primeiro ciclo os corpos de prova cilíndricos e os 

tijolos maciços foram secos por 42 horas em estufa, pesados e depois mergulhados em água 

pelo período de 6 horas. Em seguida foram retirados e pesados completando, assim, o 

segundo ciclo de 48 horas. Esse procedimento experimental repetiu-se 10(dez) vezes. Ao final 

do ensaio foram realizados 12 ciclos de 48 horas, entre secagens e molhagens. Após o último 

ciclo, os corpos de prova cilíndricos e os tijolos maciços foram secos em estufa a 105ºC por 

24horas e pesados, determinando-se a massa final seca. 

Na determinação da perda de massa dos corpos de prova cilíndricos e dos tijolos 

maciços aplicou-se a seguinte equação: 

 

Pm = ( Mi - Mf) x 100/ Mf                                                                                                                                               (16) 

 

Onde: 

Pm =  Percentagem de perda de massa dos corpos de  prova cilíndrico ou tijolos maciços; 
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Mi = Massa seca inicial dos corpos de prova cilíndricos ou tijolos maciços;  

Mf  =  Massa seca final dos  corpos de  prova cilíndricos ou tijolos maciços 

 

3.2.5 Análise química e mineralógica das matérias-primas 

 

Os materiais aplicados na pesquisa foram peneirados na malha 200 mesh, e depois 

submetidos a ensaios de caracterização de espectrometria de fluorescência de raios X, 

aparelho Shimadzu EDX-700 para a determinação da composição química do solo, cimento, 

cal , RC e difração de raios X, através do aparelho Shimadzu XRD-6000, com radiação de 

Cu-Kα e ângulo de varredura (2Ɵ) de 0º a 80º,  para identificação das fases mineralógicas 

presentes nas matérias-primas.  

 

3.2.6 Análise mineralógica das composições solo-aglomerante(s) e RC 

 

Amostras mais significativas das formulações solo-aglomerante(s) e RC, oriundas dos 

tijolos maciços rompidos aos 56 dias, foram submetidos a ensaios de difração de raios X, 

aparelho Shimadzu XRD-6000, com radiação de Cu-Kα e ângulo de varredura (2Ɵ) de 0º a 

80º, para a identificação das fases mineralógicas das mesmas. As amostras selecionadas para 

realização dos ensaios anteriormente citados foram previamente imersas em álcool etílico 

absoluto por 24 horas e secas em estufa a 110 °C, por um período de 06 horas, e 

posteriormente foram acondicionadas em recipientes hermeticamente fechados, segundo o 

método de preparação das amostras para porosimetria por intrusão de mercúrio, conforme 

recomenda DUART, 2008. Esse procedimento tem por finalidade retirar a água livre presente 

nas amostras das misturas de solo-aglomerante e induzir a paralisação das reações de 

hidratação (cimentícias e pozolânicas), evitando a alteração da microestrutura do material.  

Esse procedimento foi adotado tendo em vista a impossibilidade de realização imediata dos 

ensaios de análise mineralógica das composições utilizadas para produção dos tijolos maciços 

 

3.2.6.1 Quantificação das fases mineralógicas das misturas através do método 

  Rietveld                                                                                                                                                                                                                  

 

De posse dos resultados obtidos dos ensaios de difração de raios X, aplicou-se o método 
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Rietveld, que permite o refinamento de estruturas cristalinas complexas, ou seja, uma 

metodologia de análise quantitativa, com reconhecida precisão, desenvolvido por Hugo 

Rietveld  que tem por base a minimização da diferença entre um difratograma calculado e um 

experimental, através de mínimos quadrados e permite a obtenção de resultados quantitativos 

de fases.  

 

3.2.7 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

O estudo da caracterização da morfologia do solo e das composições solo-aglomerante(s) 

e RC, como também a superfície de fratura das amostras de tijolos maciços submetidos ao 

ensaio de resistência à compressão simples foi realizado através da análise de imagens obtidas 

pelo ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura. As amostras selecionadas para 

realização do ensaio foram peneiradas na malha 200 mesh (0,074mm) e analisadas no 

microscópio eletrônico de varredura de bancada da marca Hitachi TM- 3000. 

 

3.2.7.1 Análise da superfície de fratura 

 

 Após a realização do ensaio de resistência à compressão simples dos tijolos maciços, 

aos 56 e 180 dias, foram retiradas amostras das composições solo-aglomerante(s) e RC que 

obtiveram valores mais significativos para estudo de caracterização da superfície de fratura 

através da técnica de MEV e EDS. As amostras selecionadas para realização dos ensaios 

anteriormente citados foram previamente imersas em álcool etílico absoluto por 24 horas e 

secas em estufa a 110°C, por um período de 06 horas, e posteriormente foram acondicionadas 

em recipientes hermeticamente fechados, segundo o método de preparação das amostras para 

porosimetria por intrusão de mercúrio. Esse procedimento foi adotado tendo em vista a 

impossibilidade de realização imediata dos ensaios de análise da superfície de fratura das 

amostras citadas anteriormente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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4.0 Discussão dos resultados 

   

4.1 Análise química e mineralógica das matérias-primas 

 

Os materiais aplicados na pesquisa foram submetidos a ensaios de caracterização de 

Espectrometria de fluorescência e difração de raios X, os resultados encontram-se 

discriminados nas Tabelas 4 e 5 e nas Figuras 7, 8, 9 e 10.                       

              Analisando os resultados obtidos nos ensaios discriminados na Tabela 04 

verifica-se que o solo apresenta elevados teores de sílica (SiO₂) e alumina(Al₂O₃), totalizando 

o valor de 88,20% da composição química total, o que indica uma forte presença dos minerais 

quartzo e  caulinita  conforme comprova o ensaio de DRX representado na Figura 7.             

                     

                    Tabela 4 – Composição química do solo, aglomerantes e RC 

 

  

Óxidos 

   

Ca(OH)2 

       

Cimento  

              

Solo 

          

R     RC 

SiO2 2,31 19,03 52,2   45,59 

Al2O₃ 0,75 4,60 36,0   35,69 

Fe2O₃ 0,47 3,22 1,91   7,82 

MgO 6,43 3,20 0,49    4,11 

CaO 88,3 60,84     1,46 

K2O 0,12 1,22 0,25     2,38 

Na2O  0,15       0,97 

MnO         0,07 

Mn2O₃  0,18   

Cr2O₅  0,01   

CuO   0,02  

SnO2 0,74       0,06 

SrO 0,54 0,19   

SO3 0,34  0,05     0,59 

P2O₅  0,16 0,02  

TiO2  0,27 0,68     0,94 

ZnO  0,01   

ZrO2   0,09     0,06 

V2O₅   0,04  
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Tabela 5 – Especificações químicas e físicas dos materiais pozolânicos e do RC 

                          conforme a NBR 12653/99. 

 

Exigências químicas - NBR 12653 

 

Propriedades 

 

 

 

Classes de materiais pozolânicos 

  

 

      N  C E RC 

SiO₂ +Al₂O₃ + Fe₂O₃, % mín. 70 70 50 89,1 

SO₃, % máx. 4,0 5,0 5,0 0,59 

Na₂O, % máx. 1,5 1,5 1,5 0,97 

Exigências físicas - NBR 12653 

 

Material retido na # 325,% máx. 

 

34 

 

34 

 

34 

 

32,75 

 

                                                                                    

 

                                            Figura 7 – DRX do solo 
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Com relação à amostra da Cal verifica-se na Tabela 4, um elevado percentual de óxido 

de cálcio (CaO) da ordem de 88,3% e um valor médio de óxido de magnésio (MgO)  da 

ordem 6,43%, tais índices classificam a cal como cálcica, tipo CH-II conforme dispõe a NBR 

7175/03, sendo  justificado  através do ensaio de DRX  mostrado  na Figura 8.                                      
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                                            Figura 8 – DRX da cal 
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Na amostra do cimento, os dados constantes na Tabela 4, indicam um percentual de 

óxido de cálcio (CaO) da ordem de 60,84%, confirmando a adição de filer calcário. Trata-se, 

portanto, de um cimento composto onde são verificadas a presença das fases mineralógicas 

Calcita, Dolomita, Hatruita e Quartzo, conforme é verificado na Figura 9. A identifi                                       

cação do silicato dicálcico (C2S) é dificultada pela coincidência dos picos de maior 

intensidade com os do silicato tricálcico (hatruita).  

                                        Figura 9 - DRX do Cimento                                      
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Com relação à amostra do RC, verificam-se nas Tabelas 4 e 5 elevados teores de sílica, 

óxido de alumínio e óxido de ferro, totalizando cerca de 89,10% da composição. Esse 

resultado ultrapassa o valor mínimo de 70% da soma dos óxidos citados para materiais 

pozolânicos da classe N, conforme disposto na NBR 12653/99. Os índices apresentados na 

Tabela 5 indicam que o resíduo cerâmico estudado apresenta um determinado grau de 

pozolanicidade. Na Figura 10 constata-se a presença das fases mineralógicas Quartzo, 

Phlogopita e Anortita. 

                                           

                                       Figura 10 – DRX do RC       
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4.2  Análise granulométrica 

 

O ensaio de análise granulométrica do solo e do RC (no estágio preliminar do processo 

de moagem), realizado conforme a NBR 7181/88, estão representados nas Figuras 11 e 12.          

Conforme disposto nos gráficos apresentados nas Figuras 11 e 12, os percentuais do 

solo e do RC que passam nas peneiras N° 4 (4,8mm) atingem os valores de 97,73% e 99,92% 

respectivamente, na de N° 40 (0,42mm) é de 85,31% e 90,93% e na peneira N° 200 

(0.075mm) o percentual é da ordem de 47,70% e 66,43%. Os resultados obtidos revelam que 

o solo escolhido atende aos parâmetros previstos pelo ABCP para as misturas solo-cimento, 
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ou seja, aproximadamente 100% dos grãos passando na peneira N°4, 15 a 100% passando na 

peneira N°40, e 10 a 50% passando na peneira N°200. Deve-se ressaltar que o solo escolhido, 

também obedece aos critérios estabelecidos pela NBR 10832/89 para a produção de tijolos 

maciços de solo-cimento, não necessitando de correção granulométrica.                 

 

                           

                       Figura 11- Curva de distribuição granulométrica do solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

             

 

 

 

                      Figura 12- Curva de distribuição granulométrica do RC 
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Quanto ao RC, a NBR 12653/99 preconiza que quanto menor o diâmetro das partículas, 

maior será a superfície específica e o grau de reatividade com o hidróxido de cálcio na 

presença da água. Deve-se enfatizar que os percentuais de 2% e 4% incorporados à fração 

fina do solo atenderam os limites prescritos pela NBR 10832/89, ou seja, entre 10% e 

50 % da formulação solo-RC passou na peneira nº 200(0,075mm). 

Visando obter dados que confirmassem o ensaio de análise granulométrica e 

sedimentação do solo em estudo, realizou-se no laboratório de física experimental da UFRN o 

ensaio de distribuição granulométrica a laser, verificando-se que o solo apresentou 

comportamento bimodal com ordem de diâmetros D10solo = 0,97μm, D50solo = 5,75μm, D90solo = 

16,96μm e diâmetro médio DMsolo = 7,6μm, conforme o  gráfico  representado na Figura 13. 

 

 

Figura 13 - Distribuição granulométrica do solo (Granulômetro) 

 

 

 

4.3 Limites de Atterberg e Massa específica do solo e do RC 

  

Os ensaios realizados para determinação dos limites de Atterberg (limite de 

liquidez, limite de plasticidade e índice de plasticidade) e massa específica dos sólidos 

do solo e do RC apresentaram os resultados conforme a Tabela 6: 
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            Tabela 6 – Limites de Atterberg / Massa específica do solo e do RC 

 

 

Limites de Atterberg/Massa específica 

 

   S 

 

 

 S2RC 

 

 

 S4RC 

 

 

S5RC 

 

Limite de Liquidez   28,40% 28,60% 29,50% 30,12% 

Limite de Plasticidade   17,80% 17,85% 17,98% 18,11% 

Indice de Plasticidade   10,60% 10,75% 11,52% 12,01% 

γSolo   2,49g/cm³ - - - 

γRC 
  2,65g/cm³ - - - 

 

Na análise dos resultados obtidos nos ensaios de liquidez e plasticidade,  

CAPUTO , 2011, classifica o solo como medianamente plástico (7< IP < 15), já a NBR 

10832/89 estabelece o limite máximo de 45% para o LL e 18% para LP, logo o solo 

objeto da pesquisa atende os parâmetros exigidos pela norma citada para utilização 

como solo-cimento. 

Outro parâmetro que indica o potencial de atividade da fração argila do solo é o 

índice de atividade coloidal, que segundo ROJAS, 2008, fundamentado no modelo 

proposto por Skempton, avalia o potencial de plasticidade e coesão dos solos presentes 

nas partículas argilominerais com diâmetros inferiores a 2μm. O índice de atividade 

coloidal pode ser determinado através da relação entre o IP do solo(10,60%) e a 

porcentagem do solo inferior a 2μm(3,94%). O solo estudado apresentou o índice de 

atividade coloidal igual a 2,69, que segundo Skempton, enquadra a fração argila do 

solo como de alta atividade quando comparado a outros argilominerais, reafirmando o 

disposto na NBR 10832/89 para fins de utilização nas misturas de solo-cimento.  

Corroborando com argumentação exposta, o teste de retração (CEPED) realizado, 

a priori, na amostra do solo coletado, não apresentou fendas transversais na parte central 

da mesma que ultrapassassem o limite de 2,0 cm, e as fissuras apresentadas foram 

inferiores a 1,0 cm, comprovando a ausência de argila expansiva.  

Na determinação dos índices de Atterberg para a mistura solo-RC procedeu-se 

testes experimentais incorporando-se percentuais do RC em relação à massa do solo. O 

limite máximo de incorporação do RC ao solo foi estimado em ordem decrescente a 

partir de 50%, objetivando determinar o intervalo de adição do resíduo que não 
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ultrapassasse os limites de liquidez e plasticidade preconizados pela NBR 10832/89. 

Os ensaios realizados demonstraram que o intervalo compreendido entre 2 e 4% de RC 

adicionado a massa do solo manteve o índices de Atterberg em conformidade com a 

norma.  

4.4 Compactação 

     

O valor do peso específico aparente seco máximo e da umidade ótima das composições 

de solo-aglomerante(s) e do solo-aglomerante(s) com RC moldadas foram determinados pelo 

ensaio normal de compactação, e encontram-se representados nas Tabelas 7 e 8.  

  As misturas de solo-cimento apresentaram um aumento médio no teor de umidade 

ótima em relação à obtida para o solo. O resultado obtido deve-se à incorporação da porção 

fina proveniente do cimento ao solo, levando a um aumento médio da superfície especifica 

das partículas presentes na mistura solo-cimento, resultando no acréscimo do percentual de 

água necessária para agregação das partículas inertes do solo. Em relação ao peso especifico 

aparente seco máximo das misturas solo-cimento observa-se uma redução mínima em relação 

ao obtido para o solo. 

As misturas de solo-cal apresentaram um aumento médio no teor de umidade ótima e 

uma tendência de redução do peso específico aparente seco máximo em relação ao obtido 

para o solo. A maior solubilidade do hidróxido de cálcio e o menor poder aglomerante em 

relação ao cimento, bem como a floculação das partículas do solo quando adicionada a cal 

contribuem para o aumento dos vazios da mistura solo-cal, tendo como consequência o 

aumento da porosidade da composição e a diminuição do peso específico seco máximo, para 

uma mesma energia de compactação aplicada. 

Tabela 7- Peso específico aparente seco máximo e Hot do solo e das composições  

Composições  γsmax(g/cm
3
) Hot(%) 

S 1,84 14,81 

S6C 1,79 15,80 

S8C 1,80 15,26 

S10C 1,81 15,10 

S12C 1,82 14,90 

S6CH 1,75 16,25 

S8CH 1,74 16,39 

S10CH 1,73 16,80 

S12CH 1,70 17,27 
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Conforme os dados constantes na Tabela 8 verifica-se que as misturas de solo-

aglomerante(s) e RC apresentaram um aumento médio no teor de umidade ótima em relação à 

obtida para o solo. Os resultados obtidos devem-se à incorporação da porção fina proveniente 

do cimento, da cal e do RC, levando a um aumento médio da superfície específica das 

partículas presentes nas misturas e a uma demanda maior de água nas etapas de moldagem e 

compactação para obtenção de um peso específico seco máximo próximo ao obtido para o 

solo. O acréscimo de água para obtenção da umidade ótima durante a compactação contribui 

para o aumento dos vazios da mistura solo-aglomerante(s) e RC, tendo como consequência 

um índice maior de porosidade na composição e a diminuição do peso específico seco 

máximo, para uma mesma energia de compactação aplicada.  

     

Tabela 8- Peso específico aparente seco máximo e Hot das composições com RC 

 

Composições  γsmax(g/cm³) Hot (%) 

S8C2RC 1,80 15,48 

S8C4RC 1,81 15,15 

S10C2RC 1,78 16,15 

S10C4RC 1,79 16,06 

S12C2RC 1,82 14,87 

S12C4RC 1,83 14,85 

S7C3CH2RC 1,78 16,12 

S8C2CH2RC 1,79 16,10 

S10C2CH2RC 1,82 14,95 

S10CH2RC 1,72 16,98 

S12CH2RC 1,71 17,10 

 

   

 

 

4.5 Resistência à compressão dos corpos de prova cilíndricos e dos tijolos maciços 

 

Os ensaios para determinação da resistência à compressão simples dos corpos de prova 

cilíndricos de solo-aglomerante(s), solo-aglomerante(s) e RC e dos tijolos maciços de solo-

cimento e solo-aglomerante(s) e RC foram realizados conforme as normas NBR 12025/2012 e 

NBR 8492/84. Os resultados obtidos estão representados nas Tabelas 9, 10 e 11, e nas Figuras 

14, 15, 16, 17 e 18 a seguir: 
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      De modo geral e conforme apresentado na Tabela 9 e na Figura 14 , verifica-se que 

a adição do aglomerante cimento nos percentuais especificados elevaram os valores da 

resistência a compressão simples das composições estudadas nos corpos de prova cilindrícos 

em relação  ao  solo. Observa-se   que  os  valores   obtidos  para os  corpos de prova  

cilindrícos atingiram   patamares de  resistência  compativeis com  os parâmetros  exigidos  

pela  NBR 12025/2012. Os resultados obtidos comprovam a ação dos silicatos de cálcio C2S e 

C3S, a partir da hidratação dos mesmos, para o aumento da resistência mecânica das 

composições estudadas ao longo do periodo de cura, ressaltando-se que a cinética das reações 

químicas entre os argilominerais do solo e os componentes do aglomerante cimento ocorrem 

em duas etapas distintas: a primeira que envolve a ação cimentícia imediata dos silicatos e 

aluminatos presentes no aglomerante e a segunda  que está relacionada a ação pozolânica 

entre os argilominerais do solo e o hidróxido de cálcio formado no decorrer do fenômeno de 

hidratação do cimento. 

       

 

 

 

Tabela 9 - Resistência dos corpos de prova cilíndricos solo-cimento e solo-cal 

 

Composições  Resistência à compressão simples(MPa)                                     

 07  Dias 28  Dias 56 Dias 

S 0,43±0,01 0,65±0,13 0,69±0,01 

S6C 0,48±0,04 0,99±0,11 1,14±0,20 

S8C 0,84±0,04 1,18±0,01 2,44±0,02 

S10C 1,01±0,04 1,39±0,08 2,75±0,04 

S12C 1,35±0,04 1,73±0,02 3,34±0,04 

S6CH 0,16±0,10 0,32±0,01 0,50±0,06 

S8CH 0,23±0,02 0,38±0,04 0,57±0,01 

S10CH 0,29±0,04 0,39±0,01 0,60±0,05 

S12CH 0,30±0,06 0,43±0,03 0,70±0,06 
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Figura 14 - Resistência dos corpos de prova cilíndricos solo-cimento 

                  

0 10 20 30 40 50 60

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

R
e

si
st

ê
n

ci
a

 (
M

P
a

)

Tempo (Dias)

 S  S6C  S8C  S10C  S12C

 

 

     

 

 Com relação aos valores obtidos para a mistura solo-cal, observa-se na Tabela 9 e 

Figura 15, que os valores de resistência à compressão simples apresentaram resultados 

inferiores aos obtidos para o solo  nas diversas composições. Tal fato está relacionado ao fator 

tempo requerido para que ocorram as reações pozolânicas entre os argilominerais do solo e o 

hidróxido de cálcio hidratado. Segundo SILVA et al. , 2008 as reações pozolânicas para 

formação de silicatos e aluminatos de cálcio hidratados ocorrem a médio e longo prazo e 

melhoram as propriedades mecânicas da mistura solo-cal. Deve-se ressaltar que os corpos de 

prova cilindrícos moldados sem aglomerantes não foram imersos em água antes da realização 

do ensaio de resistência a compressão simples como preconiza a NBR 12025/2012, uma vez 

que os mesmos quando colocados em imersão desagregam. Tal fato explica os valores 

inferiores de resistência à compressão simples das misturas solo-cal em relação ao solo.             
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Figura 15 - Resistência dos corpos de prova cilíndricos solo-cal 
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  De modo geral, conforme apresentado na Tabela10 e na Figura  16 ,  verifica-se que a 

adição dos aglomerantes (cimento e/ou cal) e RC  nos percentuais especificados elevaram os 

valores da resistência à compressão simples das composições estudadas nos corpos de prova 

cilindrícos em relação ao solo. Observa-se que os valores obtidos para os corpos de prova 

cilindrícos das composições S10CH2RC e S12CH2RC não atingiram patamares de resistência 

compativeis com os parâmetros  exigidos pela NBR 12025/2012. Nas formulações:  

S10CH2RC  e  S12CH2RC , é possível que os resultados obtidos decorram  do limitado 

tempo de cura a que foram submetidas as amostras ensaiadas, uma vez que as reações 

pozolânicas ocorrem ao longo do tempo e em função da composição quimica e mineralógica 

da fração argilomineral do solo e do RC. Segundo SEGANTINI et al. , 2007, o aumento da 

resistência à compressão simples proporcionado pela cal como aglomerante é pouco 

significativo  nas etapas iniciais do processo de cura , quando comparado ao cimento. No 

entanto, ao longo do tempo ocorrem reações pozolânicas entre os argilominerais solubilizados 

do solo e o hidróxido de cálcio, devido ao aumento da alcalinidade da solução resultante da  

incorporação da cal a mistura. Essas reações pozolânicas são lentas e conduzem, 
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normalmente, ao aumento da capacidade da resistência mecânica do composto solo-cal, sendo 

favorecido pela temperatura e pela difusão iônica do  cálcio no solo. De acordo com 

BRANDL, 1981 apud DELGADO, 2007, os efeitos da adição da cal  contribuem para o 

aumento linear da resistência á compressão simples a partir do sétimo dia de cura e permanece 

válida para tempos de cura  inferiores a  2 anos.       

 

 

Tabela 10 - Resistência dos corpos de  prova cilíndricos solo-aglomerante(s) e RC 

 

Composições  Resistência à  compressão   simples(Mpa) 

 07   Dias 28   Dias     56   Dias 

S 0,43±0,01 0,65±0,13 0,69±0,01 

S8C2RC 0,88±0,06 1,10±0,02 2,67±0,06 

S10C2RC 0,96±0,18 1,38±0,42 2,69±0,01 

S10C4RC 1,14±0,18 1,51±0,01 2,95±0,26 

S12C2RC 1,38±0,07 1,89±0,19 3,61±0,30 

S12C4RC 1,42±0,15 1,95±0,20 3,94±0,81 

S7C3CH2RC 0,99±0,02 1,46±0,43 2,01±0,36 

S8C2CH2RC 1,02±0,03 1,58±0,02 2,71±0,01 

S10C2CH2RC 1,27±0,11 1,88±0,18 3,07±0,15 

S10CH2RC 0,25±0,01 0,48±0,03 0,84±0,08 

S12CH2RC 0,26±0,01 0,49±0,09 0,89±0,08 

 

    Figura 16 - Resistência dos corpos de prova cilíndricos solo-aglomerante(s) e RC (a) e (b) 
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 Com  relação as composições solo-cimento e  solo-aglomerante(s) e RC aplicadas na 

produção dos tijolos, verifica-se na Tabela 11 e nas Figuras 17 e 18, que as formulações 

S12C2RC, S12C4RC e S10C2CH2RC  apresentaram os melhores resultados referentes a 

resistência à compressão simples. Esse fato confirma que, nas formulações solo-cimento e 

resíduo cerâmico, o acréscimo de  2% e  4 % de  RC em conjunto com as outras fases 

presentes na hidratação do cimento portland, ou seja, os aluminatos e sulfatos, além do 

hidróxido de cálcio produzido a partir da hidratação do C2S e C3S, aceleraram a cinética da 

reação pozolânica e  contribuiram para aumento  na resistência mecânica. 

Na composição solo-cimento-cal e RC (S10C2CH2RC), a elevação do teor de hidróxido 

de cálcio da  mistura requer um tempo de cura mais ampliada para que os mecanismos 

envolvidos na reação pozolânica se concretizem.  

 

        

       Tabela 11 – Resistência dos tijolos solo-cimento e solo-aglomerante(s) e RC 

    

 

 

Composições      Resistência  à compressão simples  (Mpa) 

   07 Dias   28 Dias    56 Dias  180Dias 

S8C 0,71±0,30 0,98±0,12 1,95±0,44 2,18±0,36 

S10C 0,85±0,29 1,12±0,36 2,08±0,43 2,46±0,08 

S12C 0,98±0,24 1,43±0,42 2,36±0,21 3,18±0,35 

S82RC 0,77±0,12 1,08±0,14 2,04±0,69 2,43±0,56 

S10C2RC 0,88±0,06 1,19±0,42 2,13±0,51 2,73±0,18 

S10C4RC 0,90±0,25 1,26±0,74 2,18±0,63 2,94±0,75 

S12C2RC 1,02±0,25 1,54±0,42 2,47±0,43 3,41±0,46 

S12C4RC 1,11±0,44 1,61±0,07 2,69±0,37 3,52±0,59 

S7C3CH2RC 0,60±0,04 0,99±0,47 1,81±0,32 2,13±0,32 

S10C2CH2RC 0,94±0,35 1,37±0,75 2,25±0,74 3,05±0,30 
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 Figura17 - Resistência dos tijolos solo-cimento(a) e solo-cimento e RC (b) 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

    Figura18 - Resistência dos tijolos  solo-cimento-cal e RC 
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Quanto à resistência à compressão simples dos tijolos, com base nos dados obtidos 
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para as composições moldadas, verificou-se que os valores médios das composições rompidas 

aos 56 e 180 dias atingiram os parâmetros estabelecidos pela NBR 8491/84, confirmando o efeito 

pozolânico decorrente da reatividade do hidróxido de cálcio com a estrutura desorganizada 

dos silicatos e aluminatos do RC e dos argilominerais do solo ao longo do tempo.  Deve-se 

ressaltar que NEVES 2008, afirma que para tijolos solo-cimento sem fins estruturais a 

resistência mínima exigida é de 1,0 MPa, com base nas recomendações da ABCP.   

No  processo de moldagem dos corpos de prova cilíndricos e tijolos maciços foi 

aplicado o processo de estabilização químico-mecânico, isto é, através da compactação e/ou 

prensagem das misturas estudadas foram implementadas modificações no arranjo das 

partículas, visando facilitar a reatividade química entre os compostos hidratados da cal e/ou 

cimento com os argilominerais do solo e a estrutura desorganizada dos silicatos e aluminatos 

existentes no resíduo cerâmico.   

Os  melhores resultados obtidos no ensaio de resistência a compressão simples para os 

tijolos maciços foram inferiores aos verificados nos corpos de prova cilindrícos  nas 

respectivas composições. Essa diferença de valores está associada a variáveis relacionadas a 

caracteristicas relativas aos processos de moldagem, energia de compactação e ao fator 

humano,  uma vez que os processos aplicados para moldagem dos corpos de prova cilindricos 

não foram reproduzidos nas mesmas condições quando da prensagem dos tijolos maciços. 

 

4.6  Absorção de água para corpos de prova cilindrícos e tijolos maciços 

 

Os ensaios para determinação da absorção de água dos corpos de prova cilíndricos e dos 

tijolos maciços de solo-aglomerante(s) e solo-aglomerante(s) e RC, foram realizados 

conforme as normas NBR 13555/96 e NBR 8492/84. Os resultados obtidos estão 

representados nas tabelas e figuras a seguir.  

De modo geral e conforme apresentado na Tabela 12 e  Figura 19 , verifica-se que as 

composições solo-cimento e solo-cal  moldadas atingiram os limites estabelecidos pela norma  

NBR 13555/96  quanto a absorção de água, com exceção da composições S6CH e S8CH . 

Deve-se ressaltar que o aumento gradual dos teores de cimento nas composições pesquisadas  

associada a estabilização mecânica, contribuiram  para aceleração dos mecanismos envolvidos 

na reação cimentícia com os argilominerais do solo, melhorando a densificação das misturas e 

reduzindo a porosidade das mesmas. Nas formulações solo-cal foi  aplicada a mesma energia 
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de compactação usada na moldagem dos corpos de prova  cilíndricos de solo-cimento, no 

entanto a reatividade do hidróxido de cálcio com os argilominerais do solo ocorre mais 

lentamente, ou seja, a atividade  pozolânica  exige um tempo de cura superior a 8(oito) dias  

para alcançar valores mais significativos em relação a coesão entre as partículas da mistura e a 

redução da sua  porosidade.  

 

Tabela 12 – Absorção(AA) de corpos de prova cilíndricos solo-cimento e solo cal 

 

Composições Absorção(%) 

S6C 17,02±0,51 

S8C 15,69±0,31 

S10C 14,94±0,45 

S12C 13,84±0,05 

S6CH 20,70±0,32 

S8CH 20,27±0,32 

S10CH 19,21±0,23 

S12CH 19,01±0,21 

 

 

Figura 19 – Absorção(AA)  corpos de prova cilíndricos solo-cimento(a) e solo cal (b)  
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composições solo-aglomerante(s) e  RC  atingiram os limites prescritos na NBR  13555/96. 

Esse fato pode ser explicado pela combinação do efeito microfiler e pozolânico 

proporcionado pelos percentuais de  RC incorporados aos sistemas binário solo-cimento,  

solo-cal e ternário solo-cimento-cal, contribuindo para aumento da densificação e  redução da 

porosidade  das  misturas pesquisadas. 

 

Tabela 13 – Absorção(AA)  de corpos de prova cilíndricos solo-aglomerante(s) e RC 

 

Composições Absorção(%) 

S8C2RC 15,52±0,71 

S8C4RC 15,37±0,78 

S10C2RC 14,51±0,84 

S10C4RC 14,31±0,27 

S12C2RC 12,87±0,78 

S12C4RC 12,80±0,20 

S7C3CH2RC 15,78±0,51 

S8C2CH2RC 15,28±0,76 

S10C2CH2RC 14,20±0,76 

S10CH2RC 17,89±0,42 

S12CH2RC 17,67±0,42 

 

Figura 20 – Absorção(AA)  corpos de prova cilíndricos solo-aglomerante(s) e RC(a) e ( b) 
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 De modo geral e conforme apresentado na Tabela 14 e  Figura 21 , verifica-se que as 

composições  solo-cimento, aplicadas na produção de tijolos maciços, atingiram os limites 

estabelecidos pela NBR 8492/84 . No entanto, a energia de compactação utilizada  na 

prensagem dos tijolos maciços foi inferior aquela aplicada na moldagem dos corpos de prova 

cilíndricos, proporcionando um aumento na porosidade das misturas solo-cimento utilizadas 

na produção dos tijolos maciços, e contribuindo para elevação dos teores de absorção de água 

dessas formulações.               

                  

                             Tabela 14 - Absorção de água dos tijolos solo-cimento 

 

Composições Absorção(%) 

S8C 16,81±0,45 

S10C 16,59±0,29 

S12C 16,05±0,26 

 

                   

 

            

      

                       Figura 21 – Absorção de água dos tijolos solo-cimento 
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norma   NBR 8492/84, quanto a absorção de água . A incorporação de percentuais de resíduo 

cerâmico nas formulações solo-cimento e solo-cimento-cal, proporcionaram uma redução na 

porosidade das misturas decorrentes do efeito microfiler à curto prazo. Além disso, o efeito 

pozolânico, ou seja, a reatividade do hidróxido de cálcio, proveniente da hidratação do  

sistema  cimento e/ou cal, com os argilominerais do solo é potencializada  pela estrutura 

desorganizada dos silicatos e aluminatos existentes no RC , contribuindo a longo prazo para 

aumentar a coesão entre as partículas e a densificação das misturas.                

          

             Tabela 15 – Absorção de água dos tijolos solo-aglomerante(s) e RC 

 

 

Composições Absorção(%) 

S8C2RC 16,67±0,70 

S10C2RC 16,41±0,65 

S10C4RC 16,39±0,64 

S12C2RC 15,85±0,88 

S12C4RC 15,60±0,29 

S7C3CH2RC 16,89±0,85 

S10C2CH2RC 16,19±0,64 

 

 

    Figura 22 - Absorção de água dos  tijolos de solo-aglomerante(s) e RC(a) e (b) 
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Os dados obtidos confirmam a relação existente entre as propriedades físicas 

(resistência à compressão simples e absorção de água) com a densificação e a porosidade das 

composições, uma vez que os corpos de prova cilíndricos e tijolos maciços das misturas   de 

solo-aglomerante(s) e solo-aglomerante(s) e RC que atingiram os maiores valores de 

resistência mecânica  obtiveram menores indices nos ensaios de absorção de água. 

 

4.7  Durabilidade modificada dos corpos de prova cilíndricos e tijolos maciços 

 

O ensaio de durabilidade modificada foi aplicado nos corpos de prova cilíndricos e nos 

tijolos maciços adaptando-se os preceitos previstos no método de ensaio DNER-ME 203/94 e 

os limites estipulados pela NBR 13553/96, conforme tabelas e figuras a seguir. 

      De modo geral e conforme apresentado na Tabela 16 e Figura 23 , verifica-se que as 

composições solo-cimento aplicadas na moldagem dos corpos de prova cilíndricos 

apresentaram uma perda de massa menor em relação a mistura solo-cal. Esses resultados são 

explicados pela solubilidade do hidróxido de cálcio, que à curto prazo provoca a floculação 

das partículas do solo e a formação de compostos cimentícios fracos (carbonatação), 

formando um composto menos resistente que os silicatos e aluminatos oriundos das reações 

pozolânicas e contribuindo para o elevado  percentual de perda de massa da formulação solo-

cal em relação a misturas de solo-cimento.    

       

 

   

 Tabela 16 – Perda de Massa dos corpos de prova cilindricos solo-cimento e solo-cal 

 

 

Ensaio de durabilidade modificada 

Composições Perda  de  massa(%) 

S12CH 4,08±0,11 

S8C 0,78±0,07 

S10C 0,65±0,08 

S12C 0,45±0,05 
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Figura 23 – Perda de massa dos corpos de prova cilindricos solo-cimento e solo-cal 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                  

 

                 

Conforme apresentado na Tabela 17 e Figura 24 , verifica-se que as composições  

ternárias   solo-cimento e RC apresentaram  redução na perda de massa , à medida que foi  

elevado o percentual de incorporação do RC. Esse fato é justificado pelo efeito microfiler na 

microestrutura e a potencialização das reações cimentícias e pozolânicas que estão  ocorrendo  

nas composições ao longo do período de cura , proporcionado  pelo alto  grau de finura das 

partículas do RC e sua reatividade com o hidróxido de cálcio oriundo  da hidratação dos 

compostos  C2S e C3S  existentes no cimento anidro. 

                    

             Tabela 17 – Perda de Massa dos corpos de prova cilindrícos com RC 

 

 

   Ensaio de durabilidade  modificada 

 

Composições 

 

   Perda de  massa(%) 

S8C2RC 0,69±0,07 

S8C4RC 0,68±0,06 

S10C2RC 0,60±0,05 

S10C4RC 0,58±0,01 

S12C2RC 0,42±0,04 

S12C4RC 0,36±0,02 

S7C3CH2RC 0,85±0,04 

S8C2CH2RC 0,67±0,03 

S10C2CH2RC 0,51±0,03 

S10CH2RC 3,38±0,14 

S12CH2RC 3,19±0,16 
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    Figura 24 – Perda de massa dos corpos de prova cilindrícos solo-aglomerante(s) e  RC(a) e (b) 

              

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

         

 

 

       Nas formulações quaternárias solo-cimento-cal e resíduo cerâmico, os teores de 

perda de massa foram reduzidos com o aumento do percentuais de cimento. Esses resultados  

são  explicados   à curto prazo pelas reações cimentícias  da hidratação do cimento e o efeito 

microfiler do RC na mistura, que contribuem para maior densificação e reduzida porosidade 

das composições citadas. No decorrer do período de cura, o hidróxido de cálcio produzido a 

partir da hidratação do  C2S e C3S ( cimento Portland) e da cal reagem com os argilominerais 

do solo e o arranjo desordenado dos  silicatos  e aluminatos existentes no RC, concretizando 

assim as reações pozolânicas  nas formulações.   

          Finalmente, as composições S10CH2RC e S12CH2RC  apresentaram os piores 

resultados  referentes a  perda de massa. Esse fato é justificado  pelo fenômeno da 

carbonatação  que fragiliza a mistura solo-cal, pois retira cátions de cálcio  da microestrutura 

em formação para reagir  com o dióxido de carbono do ar,  prejudicando as reações 

pozolânicas entre o hidróxido de cálcio e o arranjo desordenado dos silicatos e aluminatos 

existentes no RC e solo.                         

          De modo geral e conforme  apresentado na Tabela 18 e Figura  25 , verifica-se 

que as  formulações aplicadas na  produção  dos tijolos maciços  demonstraram  uma redução 

na perda de massa quando eleveram  os percentuais de cimento na mistura. Esse fato é 

justificado à curto prazo pelas reações cimentícias  decorrentes da hidratação do cimento e a 
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longo prazo pelas reações pozolânicas resultantes da  reatividade do  hidróxido de cálcio, 

produzido no processo de hidratação do cimento, com os argilominerais do solo. Além disso,  

no processo de prensagem dos tijolos das misturas estudadas foram implementadas 

modificações no arranjo das partículas, visando facilitar a reatividade química entre os 

compostos hidratados da cal e/ou cimento com os argilominerais do solo, visando aumentar a 

densificação da mistura e reduzir a porosidade da mesma.                            

                             

                       

                     Tabela 18 – Perda de Massa dos tijolos maciços solo-cimento 

                                

 

 

 

 

Ensaio de durabilidade modificada 

Composições Perda  de  massa(%) 

S8C 1,83±0,09 

S10C 1,52±0,07 

S12C 1,25±0,05 

 

 

 

Figura 25 – Perda de massa dos tijolos maciços de solo-cimento 
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perda de massa  das  formulações solo-cimento e resíduo cerâmico diminuiram com o 

aumento dos teores de RC e cimento Portland nas misturas. Esses resultados  são justificados 

à curto prazo pelas reações cimentícias e o efeito microfiler proporcionado pela finura do RC, 

que contribuem para maior densificação e reduzida porosidade das composições citadas.No 

longo prazo pela  reatividade do  hidróxido de cálcio, produzido no processo de hidratação 

dos compostos C2S e C3S (cimento Portland) , com  o arranjo desordenado dos  silicatos  e 

aluminatos existentes no RC e nos argilominerais do solo , concretizando assim as reações 

pozolânicas  nas formulações.   

 

                         Tabela 19 – Perda de Massa dos tijolos maciços com RC 

 

   Ensaio de durabilidade modificada 

Composições Perda de massa (%) 

S8C2RC 1,69±0,11 

S10C2RC 1,35±0,1 

S10C4RC 1,32±0,08 

S12C2RC 1,14±0,09 

S12C4RC 0,98±0,03 

S7C3CH2RC 2,02±0,14 

S10C2CH2RC 1,30±0,08 

  

 

             Figura 26 – Perda de massa dos tijolos maciços solo-aglomerante(s) e RC (a) e (b) 
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 A mistura S7C3CH2RC apresentou o maior percentual de perda de massa comparados 

aos resultados  das outras formulações. Esse fato pode está correlacionado com o fenômeno 

da carbonatação que prejudica as reações pozolânicas entre o hidróxido de cálcio e o arranjo 

desordenado dos silicatos e aluminatos existentes no RC e solo, contribuindo para a elevação 

da porosidade e redução da densificação dessa formulação.  

   Finalmente, constata-se que todas as misturas  solo-aglomerante(s) e solo-

aglomerante(s) com adição do RC utilizadas para produção de corpos de prova cilíndricos e 

dos tijolos maciços atingiram os limites estabelecidos pelas normas  NBR 13553/96 quanto a 

perda de massa, pois conforme dispõe a mesma a perda de massa após os ciclos de secagem e 

molhagem  para os solos tipo A-6 não deve ser superior a 7%. De acordo com NEVES, 2008, 

para tijolos solo-cimento sem fins estruturais a perda de massa máxima admissível é de 10%, 

com base nas recomendações da ABCP. 

 Os resultados apresentados demonstram uma menor perda de massa dos corpos de 

prova cilindrícos em relação aos tijolos maciços, fato esse que pode estar diretamente 

relacionado as dimensões geométricas dos mesmos, bem como a fatores relacionados a 

energia de compactação e a densificação obtidos no processo de moldagem. Os dados 

confirmam os resultados obtidos nos ensaios de resistência a compressão simples e absorção 

de água.                       

  4.8 Análise mineralógica das formulações aplicadas na moldagem de tijolos 

maciços rompidas aos 56 dias. 

 

As composições aplicadas na pesquisa foram submetidas a ensaio de difração de raios X 

e refinamento pelo método Rietveld, Os resultados encontram-se discriminados nas Tabelas 

20 e 21 e Figuras 27, 28, 29 e 30. 

 

               Tabela 20 – Quantificação das fases obtidas pelo método Rietveld 

 

                           
Composições 

  %               
%      SiO₂  

% 
 CaCO₃ 

   % 
Fe₂O₃ 

%              
Al₂Si₂O₃(OH)₄ 

 

    σF(MPa) 

    S8C2RC 10,78 3,19 - 86,03 2,04±0,69 
    S12C2RC 19,46 4,93 0,46 75,15 2,47±0,43 
    S12C4RC 11,82 4,78 0,66 82,75 2,69±0,37 
    S10C2CH2RC 16,08 7,25 0,28 76,39 2,25±0,74 
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        Tabela 21 - Indicadores de refinamento obtidos pelo método Rietveld 

 

 
    Amostras                                 Indicadores 

  
      R-W                           Sig 

S8C2RC 31,53                       2,12 
S12C2RC 33,07                       2,14 
S12C4RC 32,18                       2,16 
S10C2CH2RC 32,46                       2,12 

  

                                                                                          

 

                                                   Figura 27 – DRX do S8C2RC 
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Com relação à amostra da formulação S8C2RC constata-se no ensaio de DRX da Figura 

27 a presença das fases mineralógicas quartzo, caulinita e calcita. Destaca-se a ocorrência 

predominante do quartzo e do argilomineral caulinita provenientes da fração fina do solo 

estudado. Quanto à fase mineralógica calcita observa-se uma pequena concentração da mesma 

que é justificada pelo fenômeno da carbonatação, conforme comprova o espectro da difração. 

Na quantificação de fases dessa amostra pelo método Rietveld confirmou-se em termos 

percentuais a predominância da fase mineralógica caulinita, com um dos picos característicos 
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em 12,41º, e a fase mineralógica quartzo que nos padrões de difração obtidos apresenta  um 

pico bem definido e localizado em 26,65º. A soma dessas fases atingiu o valor de 96,81% do 

total da mistura, conforme dados da Tabela 20. Enquanto a fase calcita representa apenas 

3,19% da formulação, conforme dados da Tabela 20. Os indicadores do refinamento obtidos 

pelo método de Rietveld (R-W e Sig) nessa pesquisa, constantes na Tabela 21, ficaram 

próximos aos valores constatados em pesquisas recentes que aplicaram o método Rietveld em 

amostras de solo ( LEITE, 2012). 

 

 

Figura 28 – DRX do S12C2RC 
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Com relação à amostra da formulação S12C2RC constata-se no ensaio de DRX da 

Figura 28 a presença das fases mineralógicas quartzo, caulinita, calcita e hematita. Destaca-se 

a ocorrência predominante do quartzo e do argilomineral caulinita provenientes da fração fina 

do solo estudado. Quanto à fase mineralógica calcita observa-se um aumento na concentração 

da mesma em relação à composição S8C2RC, este fato pode ser justificado pela elevação do 

percentual de cimento incorporado na mistura. Observa-se, também, a presença da fase 

hematita, conforme comprova o espectro da difração. Na quantificação de fases (método 

Rietveld) , a amostra S12C2RC apresentou uma redução na soma das fases mineralógica 

quartzo e caulinita( 94,61%), quando comparada a anterior , um aumento na fase calcita e  em 
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menores proporções a  hematita, conforme dados constantes na Tabela 20.         

 

               

 

 Figura 29 - DRX do S12C4RC 
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Com relação à amostra da formulação S12C4RC constata-se no ensaio de DRX da 

Figura 29 a presença das fases mineralógicas quartzo, caulinita, calcita e hematita. Destaca-se 

a ocorrência predominante do quartzo e do argilomineral caulinita provenientes da fração fina 

do solo estudado. Quanto à fase mineralógica calcita o espectro da difração ratifica que o 

aumento na concentração da mesma está relacionado à elevação do teor de cimento 

incorporado à composição. Quanto à fase mineralógica hematita constata-se que a adição do 

cimento e do RC na composição não desencadeou alterações significativas no espectro do 

DRX da mistura. A aplicação do método Rietveld para quantificação de fases da amostra 

S12C4RC, constatou que a soma das fases mineralógicas quartzo e caulinita( 94,57%) não 

sofreu alterações significativas, quando comparada aos percentuais da amostra S12C2RC . No 

entanto, a fase calcita apresentou pequena redução, enquanto a fase mineralógica hematita 

aumentou em relação a amostra anterior, conforme  dados descritos na Tabela 20.         
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 Figura 30 – DRX do S10C2CH2RC 
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Com relação à amostra da formulação S10C2CH2RC constata-se no ensaio de DRX da 

Figura 30 a presença das fases mineralógicas quartzo, caulinita, calcita e hematita. Destaca-se 

a ocorrência predominante do quartzo e do argilomineral caulinita oriundos da fração fina do 

solo estudado. Quanto à fase mineralógica calcita observa-se que a redução no percentual do 

teor de cimento e a incorporação do hidróxido de cálcio reduziu a frequência da mesma no 

espectro do DRX, quando comparado com as composições S12C2RC e S12C4RC 

anteriormente analisadas. Observa-se, também, que as mudanças citadas não afetaram a 

presença da fase mineralógica hematita no espectro da difração. A quantificação de fases 

(método Rietveld) da amostra S10C2CH2RC apresenta redução na soma das fases 

mineralógicas caulinita e quartzo (92,47%) quando comparadas as amostras anteriores. Na 

fase calcita constata-se uma elevação acentuada, enquanto a fase mineralógica hematita 

apresenta o menor teor verificado nas composições analisadas, conforme dados dispostos na 

Tabela 20.        

 

4.9  Microscopia Eletrônica de  Varredura 

      

  O Solo utilizado na pesquisa foi submetido ao ensaio de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), as imagens encontram-se 

discriminados nas Figuras 31 e 32.    
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                Figura 31 - Micrografia do solo obtida por MEV com aumento de 200X 

 

                                                

 

Analisando a micrografia do solo utilizado na pesquisa, representada na Figura 31, e o 

resultado do EDS no ponto A da micrografia da Figura 32 a seguir, constata-se a presença 

significativa dos elementos químicos Si, Al, O e Fe. Tal fato confirma os resultados obtidos 

nos ensaios de fluorescência de raio X (Tabela 4) e difração de raio X (Figura 7) onde 

predominam o argilomineral Caulinita e o mineral quartzo.                     

 

              Figura 32 – EDS do ponto A em destaque na Micrografia da Figura 31 
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4.9.1 Análise da superfície de fratura das formulações 

 

As formulações aplicadas na pesquisa e rompidas aos 56 dias foram encaminhadas para 

realização de Microscopia eletrônica de varredura com o objetivo de análise da superfície de 

fratura. Os resultados e comentários encontram-se discriminados nas figuras e gráficos a 

seguir. Quanto a micrografia da superfície de fratura da amostra de tijolo S8C2RC, represen-              

 

Figura 33 - Micrografia da superfície de fratura da amostra S8C2RC-7Kx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tada na Figura 33 constata-se a presença de lamelas do argilomineral caulinita e dos cristais 

prismáticos hexagonais de Portlandita, além das ramificações fibrosas do silicato de cálcio 

hidratado, enquanto que na Figura 34, as imagens apresentam uma boa homogeneidade dos 

compostos, verificando-se na microestrutura da mistura a reduzida presença de poros que 

comprova a boa densificação da mesma . Verifica-se na Figura 35, o respectivo EDS da 

composição ternária S8C2RC com a presença predominante dos elementos químicos Si, Al, 

Ca . A microanalise química corrobora o resultado obtido anteriormente no DRX da respectiva 

composição. 

 

                 

 

Caulinita 

C-S-H 
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                Figura 34 - Micrografia da superfície de fratura da amostra S8C2RC-1Kx 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 35 – EDS da Micrografia da Figura 34 

 

 
 

 

 

 

 

Quanto a micrografia da superfície de fratura da amostra de tijolo S12C4RC 

representada na Figura 36, constata-se a presença do argilomineral caulinita, na sua forma 

lamelar, como também uma concentração do C-S-H, que ao longo dos 56 dias de cura, 
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transformou os pequenos cristais fibrilares, oriundos do processo de hidratação da mistura, em 

ramificações mais fibrosas, além de pequenos cristais dispersos da fase Portlandita.  

 

 

 

Figura 36 - Micrografia da superfície de fratura da amostra S12C4RC-7Kx 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto a micrografia da superfície de fratura da amostra de tijolo S12C4RC 

representada na Figura 37, constata-se reduzida porosidade e boa densificação da mesma, 

verificando-se na Figura 38, o respectivo EDS, com a presença predominante dos elementos 

químicos Si, Al, Ca e Fe. A microanalise química corrobora o resultado obtido anteriormente no 

DRX da respectiva composição. 
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 Figura 37 – Micrografia da amostra S12C4RC - destaque para linha de  varredura -3Kx                    
  

 
 

 

Figura 38 – EDS da área em destaque na Micrografia da Figura 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 39 está representado o espectro obtido na linha de varredura da figura 37, 

onde se verifica a presença predominante  dos elementos químicos Si, Al, Ca e Fe e uma 

distribuição não homogênea de cálcio, alumínio e ferro ao longo do espectro.  

 

A B 
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Figura 39 - Espectro dos elementos Si, Al, Ca e Fe obtidos da  

                      micrografia da Figura 37, (a),(b),(c) e (d)  
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                                           (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ( c ) ( d ) 

 

Na Figura 40 está representado o mapeamento da concentração dos elementos químicos 

presentes na formulação S12C4RC. Nas imagens do mapeamento realizado ao longo da 

linha de varredura, verifica-se que os elementos silício e alumínio estão mais concentrados, 



97 
 

 

confirmando os resultados obtidos nos ensaios de FRX das matérias-primas (Tabela 4), 

enquanto os elementos cálcio e ferro apresentam uma distribuição não homogênea.    

 

            Figura 40 – Mapa dos elementos da amostra S12C4RC- destaque para Fe 
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Quanto a micrografia da superfície de fratura da amostra de tijolo S12C2RC 

representada na Figura 41, constata-se reduzida presença de vazios e uma boa homogeneidade 

da mistura, o que indica uma boa densificação da mesma. Constata-se na Figura 42, o 

respectivo EDS, com a presença predominante dos elementos químicos Si, Al, Ca e Fe. 

                         

                Figura 41 - Micrografia da superfície de fratura da amostra S12C2R-3Kx 

 
 

 

Figura 42 – EDS da Micrografia da Figura 41 

 
 

 

 

             Quanto a micrografia da superfície de fratura da amostra de tijolo S10C2CH2RC 

representada na figura 43, constata-se reduzida presença de vazios e uma boa homogeneidade 

da mistura, o que indica uma boa densificação da mesma. Verifica-se no EDS da Figura 44, a 

presença predominante dos elementos químicos Si, Al, Ca e Fe. 
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         Figura 43 - Micrografia da superfície de fratura da amostra S10C2CH2RC-3Kx 

 

 
 

 

Figura 44 – EDS da Micrografia da Figura 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto a micrografia da superfície de fratura da amostra de tijolo S7C3CH2RC, 

rompida aos 180 dias e representada na figura 45, constata-se acentuada presença de vazios, a 

existência de fissuras e falta de homogeneidade na superfície dessa composição, indicando 

uma reduzida densificação da mesma. Esses parâmetros constatados na microestrutura 

confirmam os resultados inferiores atingidos nos ensaios de resistência mecânica, absorção de 

água e durabilidade nessa mistura quando comparada a composição S10C2CH2RC. 



100 
 

 

Figura 45 - Micrografia da superfície de fratura da amostra S7C3CH2RC-500X–180 dias 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10  Estudo comparativo do preço unitário para produção do tijolo maciço de 

solo- aglomerante(s) e RC em relação ao tijolo cerâmico convencional. 

 

1) Levantamento dos quantitativos para produção do tijolo maciço de solo-cimento e 

cal na composição S12C4RC: 

Para produção de 20 tijolos com as dimensões 5,0 X 10,0 X 21,0 cm utilizou-se os 

seguintes materiais e insumos: 

Solo – 32,0 kg; 

Cimento – 12% em relação à massa do solo = 3,84 Kg; 

Resíduo Cerâmico – 4% em relação à massa do solo = 1,28 Kg; 

Mão de obra – R$ 3,68/hora (dado obtido no SINDUSCON/RN para a profissão de 

pedreiro); 

Estimativa de produção da prensa manual Sahara HOBBY – 100 unidades/hora; 

Encargos sociais – 123,93%; 

IPI – 5% do custo unitário; 
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2) Cálculo do custo unitário do tijolo maciço na composição S12C4RC, tendo como 

base o preço médio do comércio local: 

 

.Cimento – R$ 0,44 Kg; 

Cimento = (3,84 x 0,44)/20 = R$ 0,084 

Soma do custo unitário dos materiais: 

R$ = R$ 0,084 

Mão de obra: (R$ 3,68/h)/100 unidade/hora = R$ 0,0368 

Custo unitário da mão de obra + encargos sociais:  

 R$ 0,0368 x 2,2393 = R$ 0,082 

Custo unitário dos materiais + mão de obra = R$ 0,166 

Custo unitário do tijolo maciço + IPI = 0,166 x 1,05 = R$ 0,17 

 

 

Levando-se em consideração que o  preço   unitário médio  do tijolo   cerâmico  maciço 

convencional disponível no comércio local é de R$ 0,35, constata-se a  viabilidade econômica 

do tijolo maciço de solo-cimento e  resíduo cerâmico  para utilização  em  alvenaria sem   fins 

estruturais. Ressalte-se que no levantamento do custo unitário do tijolo maciço  deve-se  ainda 

acrescentar ao preço final obtido o custo de implantação para fabricação do mesmo, tais como: 

prensa manual, betoneira, moinho de bolas, balanças, conjunto de peneiras,  energia, água, etc. 

Observa-se que o local de produção dos tijolos maciços foi considerado como sendo aquele de 

ocorrência da jazida do   solo e a coleta do resíduo cerâmico foi feita próximo ao local da obra, 

não adicionando, portanto, o custo unitário  dos  mesmos,  reduzindo-se, assim,  o custo   final 

para produção do tijolo maciço. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

                                   CONCLUSÃO
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          CAPÍTULO  5 

 

CONCLUSÕES 

 

- As composições solo-cal moldadas em corpos de prova cilíndricos não apresentaram  

resultados  significativos  nos ensaios de resistência à compressão simples, absorção de  

água  e durabilidade modificada, enquanto as formulações  solo-cimento   destacaram-se   

na avaliação dessas propriedades físicas e mecânicas  quando comparadas as  primeiras; 

 

- As misturas solo-cimento com adições de 2% e 4% de resíduo cerâmico, moldadas em 

 corpos de  prova  cilíndricos e tijolos  maciços , apresentaram  melhoria em  relação   as 

produzidas  sem incorporação do RC,  nos valores  referentes a   resistência    mecânica ,   

absorção de água e durabilidade modificada   apesar de não atingirem aos  7( sete)  dias,  

 os parâmetros estabelecidos pela NBR 8491/84; 

   

- As composições binárias solo-cal (S10CH e S12CH), moldadas em corpos de prova  

cilíndricos, com incorporação de 2%  de   RC   não apresentaram resultados relevantes  

quanto a  resistência mecânica quando   comparadas  com     misturas com percentuais  

de   cal   semelhantes e    sem  adição  de  RC,  no   entanto  ocorreu  uma   acentuada  

redução nos valores de absorção de água e perda de  massa  dessas formulações ; 

 

- Analisando as formulações quaternárias solo-cimento-cal e RC, moldadas em corpos- 

de-prova cilíndricos e tijolos maciços, constatou-se que  a   composição  S10C2CH2RC   

apresentou  uma microestrutura mais homogênea e  melhor densificada.  Essa  mistura  

obteve  os melhores resultados nos experimentos realizados para mensurar a resistência  

mecânica,  a absorção de água e a  perda de massa (durabilidade modificada) ,   quando  

comparada  as outras composições, isto é, S7C3CH2RC e S8C2CH2RC; 

 

- A partir da análise realizada nos dados obtidos nos ensaios físicos, mecânico, químico,  

mineralógicos e da microestrutura da superfície de fratura das composições, descritos na  

metodologia   aplicada  na pesquisa,  pode-se  concluir  que a  incorporação do  RC  nos  

teores  de 2%  e 4%  nas composições  de solo-aglomerante(s)  com  percentuais de 8%,  
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10% e 12% confirmaram a viabilidade técnica do RC no processo de melhoria das 

propriedades físicas e mecânicas das composições formuladas para a produção dos tijolos 

maciços, atendendo as disposições das normas técnicas vigentes para uso em alvenarias sem 

fins estruturais;  

 

- A produção de tijolos maciços da formulação S12C4RC mostrou-se viável economicamente 

quando comparada ao preço unitário do tijolo cerâmico convencional.             
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 SUGESTÕES   PARA  TRABALHOS   FUTUROS 

 

- Aplicar a mesma metodologia adotada nessa pesquisa para  novas formulações  de 

   solo-cimento, solo-cal e solo-cal-cimento com adições de outros resíduos que apre-                                                         

  sentem índices de pozolanicidade compatíveis com as exigências da NBR 12653/99 ; 

 

- Estudar a incorporação de teores de RC nas formulações de solo-aglomerante(s) para                            

   produção  de blocos a serem utilizados na execução de alvenarias estruturais; 

 

  - Investigar e analisar a possibilidade da substituição parcial do cimento e/ou cal pelo  

  resíduo cerâmico para produção de blocos e tijolos maciços destinados à construção de            

  alvenarias sem  fins estruturais 
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