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 A área média da seção de ruptura (cm2) 

 AA absorção de água (%) 

 Bps biomassa por unidade de superfície do estande (g/m2) 

 C índice de contração do solo 

 CA coeficiente de atividade do solo 

 Cm1000 consumo de biomassa, em massa, para a produção de 1.000 tijolos (g) 

 Cs1000 consumo de solo, em massa, para a produção de 1.000 tijolos (Kg) 

 CVs1000 consumo de solo solto, em volume, para a produção de 1.000 tijolos (m3) 

 Encm1000 total de substância encapsulada pela macrófita em 1.000 tijolos (g) 

 Encs1000 total de substância encapsulada pelo solo em 1.000 tijolos (g) 

 EncT1000 total de substância encapsulada em 1.000 tijolos (g) 

 Esm estoque por unidade de superfície do estande de macrófita ([M]/[L]2) 

 ET estado trófico 

 Evs estoque de substância química relativo à unidade de volume do solo (g/m3) 

 IC índice de consistência do solo 

 IET índice de estado trófico 

 IP índice de plasticidade do solo 

 LC limite de contração do solo 

 LL limite de liquidez do solo 

 LP limite de plasticidade do solo 
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 MCT Miniaturas de corpos-de-prova, Compactados mediante procedimento 
especiais destinados especialmente para solos Tropicais 

 Mp concentração de metais pesados 

 NKT nitrogênio orgânico (Kjeldahl) total 

 NTa número de tijolos de adobe utilizados na construção (mil) 

 P-TOT fósforo total 

 RL retração linear dos tijolos 

 RRm retração relativa linear média (%) 

 RRx retração relativa na direção x (Comprimento, Largura, ou Altura) (%) 

 Sm1000 área da superfície do estande de macrófitas para a produção de 1.000 
tijolos (m2) 

 Va valor de azul 

 SRProj área da superfície do estande de macrófitas removida com a construção do 
projeto (m2) 

 TM traço em massa (%) 

 Tv traço em volume (%) 

 Uh m teor de umidade higroscópica da macrófita (%) 

 Uh T teor de umidade higroscópica do tijolo (%) 

 Us teor de umidade natural do solo (%) 

 

 concm concentração da substância química (P-TOT, ou NKT, ou Mp) relativa à 
biomassa seca ([M]/[M]) 

 concs concentração da substância química no solo (P-TOT, ou NKT, ou Mp) 
relativa ao solo seco ([M]/[M]) 

 fc resistência à compressão (MPa) 

 mT0 massa média de um tijolo seco (g) 

 pH potencial hidrogeniônico do solo 

 

 ρρap macr seca massa específica aparente da macrófita seca (g/cm3) 

 ρρap macr massa específica aparente da macrófita a Uhm (g/cm3) 

 ρρap solo seco massa específica aparente do solo seco (g/cm3) 

 ρρap solo massa específica aparente do solo solto a Us (g/cm3) 

 ρρap T massa específica aparente do tijolo a UhT (g/cm3) 

 ∆∆pH diferença de pH 
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FARIA, O. B. (2002). Utilização de macrófitas aquáticas 
na produção de adobe: um estudo de caso no 
Reservatório de Salto Grande (Americana-SP). São 
Carlos, 200p. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de 
São Carlos, Universidade de São Paulo. 

 

 

 

ste trabalho busca otimizar a utilização de biomassa de macrófitas 
aquáticas na produção de adobe (tijolos de terra crua, secos ao sol), 
baseado na determinação e estudo de suas características físicas e 

mecânicas, assim como nas características físicas e químicas destas 
plantas. A pesquisa foi desenvolvida no reservatório de Salto Grande, no 
município de Americana - SP. Este lago está localizado em uma área com 
déficit de habitações de interesse social, apresentando altos índices de 
urbanização e industrialização, o que acarreta no seu avançado processo de 
eutrofização artificial, decorrente das ações antrópicas. As macrófitas 
aquáticas predominantes no reservatório (Brachiaria arrecta, Eichhornia 
crassipes e Pistia stratiotes) apresentam níveis elevados de metais pesados 
e nutrientes (nitrogênio e fósforo), o que torna inviável sua utilização como 
forragem ou fertilizante. A utilização desta biomassa em materiais de 
construção é aqui apresentada como uma alternativa de manejo integrado 
do lago, na forma de encapsulamento (ou solidificação / estabilização) 
destas substâncias químicas, além de possibilitar a autoconstrução de 
habitações de baixo custo. Uma outra função do uso da biomassa no adobe 
é a estabilização do solo, que apresenta alto teor de argila (59 %, com 21 % 
de silte e 20 % de areia, classificado como A-7-6 HRB) e sofreria grandes 
retrações durante o processo de secagem, com surgimento de fissuras 
excessivas e conseqüente redução de resistência mecânica dos tijolos. A 
adição da biomassa contribuiu com a redução destas fissuras e da massa 
específica dos tijolos. Os resultados demonstraram ser esta utilização 
perfeitamente viável, com expressiva retirada de biomassa (juntamente com 
os metais e nutrientes) do sistema, além de significativas melhorias na 
qualidade do adobe, tanto físicas como mecânicas. Em linhas gerais, 
Eichhornia crassipes se mostrou a mais eficiente neste aspecto. Além de 
tudo, os resultados da pesquisa mostram que, apesar do adobe ser talvez o 
mais antigo material de construção manufaturado, sua aplicação se mostra 
perfeitamente viável, numa perspectiva mais ampla de sustentabilidade, se 
apresentando como um material completamente ecológico e adequado para 
regiões tropicais. 
 

Palavras-chave: materiais de construção, construção em terra, adobe, macrófitas 
aquáticas, nutrientes, eutrofização de lagos, manejo integrado de reservatórios. 
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FARIA, O. B. (2002). Utilization of aquatic macrophytes in the 
adobe’s production: a case study in the Salto Grande reservoir 
(Americana – SP). São Carlos, 200p. Tese (Doutorado) – Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

 
 
 
 
 
 
 

his work intends to optimise the utilization of aquatic macrophyte biomass in 
the adobe (a sun-dried mud brick) production, based on the study of the 
physical and mechanical characteristics of these bricks and the 

macrophytes biomass estimate as well as their chemical characteristics. The 
research was developed in the Salto Grande Reservoir region, in Americana (a town 
in São Paulo State, Brazil). This lake is located in an area of high urbanization and 
industrialization level, with common dwelling deficit, which is in advanced artificial 
eutrophication process by human activity action. The aquatic macrophytes found in 
that place (Brachiaria arrecta, Eichhornia crassipes and Pistia stratiotes) present a 
high level of heavy metals and nutrients that make impracticable their utilization as 
forage or fertilizer. The biomass utilization in the construction of materials appears 
here as an alternative of integrated management of the lake in the 
stabilization/solidification (or “encapsulation”) of these chemical substances, in 
addition to the fact that it makes possible the self-building of low cost dwellings. The 
other biomass function is to stabilize the soil that has a high clay concentration 
(59%, with 21% silt and 20% sandy) and would suffer a large drawing back during 
the drying process, with the introduction of excessive fissures. This biomass addition 
was made to reduce these fissures and the specific mass of the bricks. Besides, the 
research results show that, even though the adobe bricks are perhaps the oldest 
manufactured building material, their application persists practicable mainly in the 
sustainability hopes for being a completely ecological building material and 
adequate for the tropical regions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: building materials, earth construction, adobe, aquatic macrophytes, 
nutrients, lake eutrophication, integrated management of reservoirs. 
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FARIA, O. B. (2002). Utilization des macrophytes aquatiques 
pour la production d’ adobe: une étude de cas à propos du 
réservoir du Salto Grande (Americana-SP, au Brésil). São 
Carlos, 200p. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São 
Carlos, Universidade de São Paulo. 

 
 
 
 
 

e travail qui est présenté furète l’utilisation optimale de biomasse des 
macrophytes aquatiques comme renforcement d’ adobe (briques de terre 
crue, sechés au soleil). Cette étude est basée sur les caractéristiques 

physiques et mécaniques des briques et sur les physiques e chimiques des plantes. 
La recherche a été realisée au réservoir du Salto Grande (à Americana, une ville de 
l’état São Paulo, au Brésil). Ce lac artificiel est situé dans une région avec déficit 
des habitations d’interét social, oû les niveaux d’urbanisation et d’industrialisation 
sont trés hauts, ce qui entraîne de leur avancé stade d’eutrophization artificiel, avec 
d’infestation par les macrophytes aquatiques, aussi pour conséquence des actions 
anthropiques. Les macrophytes les plus abondantes dans le réservoir (Brachiaria 
arrecta, Eichhornia crassipes et Pistia stratiotes) présentent hauts niveaux des 
métaux lourds et des élèments nutritifs (l’azote et le phosphore), ce qui se rend 
inviable leur utilisation comme fourrage ou pour la production des engrais. 
L’utilisation de cette biomasse dans la production des matériaux de construction est 
ici presenté comme une alternative de la gestion intégrée du lac, en produisant 
l’encapsulation de cettes substances chimiques, outre possibiliter l’autoconstruction 
des habitations en bas coût. Une outre fonction de l’addition de biomasse aux 
briques est la stabilisation du sol, qui présent haute pourcentage d’argile (59%, avec 
21% silt et 20% sable, donc il est classé par A-7-6 HRB) et il sofrais des grandes 
rétractions pendant la séchage, avec d’émergence des fissures excessives et, par 
conséquent, la réduction de la résistance mécanique des briques. L’addiction de 
biomasse a contribué à la réduction de ces fissures et de la masse spécifique des 
briques. Les résultats sont démontré que cette utilisation est admirablement viable, 
avec de significative remuement de biomasse (ci-joint des métaux et des éléments 
nutritifs) de l’écosysteme et, en outre, significative amélioration des qualités 
physiques et mécaniques des briques. D’un point de vue génèral, Eichhornia 
crassipes s’est montrée d’étre la plus efficiente à cet égard. Outre le fait que les 
résultats montrent que, encore que l’adobe soit le plus ancien des matériaux de 
construction, il se montre actuel et viable, comme un matériau pleinement 
écologique et appropié aux régions tropicaux. 
 
 
 
 
 
MOTS CLÉS: matériaux de construction, construction en terre, adobe, 
macrophytes aquatiques, eutrophization des réservoirs, gestion intégrée des lacs. 
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