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a falta de normalização brasileira sobre o 

material (tijolos de adobe), foi adotada a mesma 

metodologia proposta em trabalhos 

desenvolvidos por FARIA (1997 e 1998) e consolidada por FARIA & 

BATTISTELLE (2001a, 2001b e 2001c), ou seja, os ensaios de 

caracterização física e mecânica dos tijolos de adobe foram realizados de 

acordo com adaptações das normas brasileiras relativas aos tijolos maciços 

de barro cozido e aos tijolos de solo-cimento (por se tratar também de terra 

crua). Estas normas serão citadas oportunamente. 

 

A caracterização dos solos, que consiste basicamente em análise 

granulométrica e determinação de índices físicos, para sua classificação, foi 

feita de acordo com as normas específicas e usuais nos laboratórios de 

mecânica dos solos (também com citações nos itens pertinentes). Os 

ensaios foram realizados no Laboratório de Mecânica dos Solos, do 

Departamento de Engenharia Civil, da Faculdade de Engenharia, da 

UNESP-Bauru. Para estes ensaios, realizados ou acompanhados 

pessoalmente pelo autor, o mesmo promoveu uma completa atualização nos 

formulários e impressos até então utilizados neste laboratório, 

informatizando-os com a utilização de planilhas eletrônicas. 

 

A caracterização química das macrófitas aquáticas foi feita de acordo com 

os procedimentos usuais, em prática nos laboratórios do CRHEA (Centro de 

Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada, da EESC/USP-São Carlos), onde 

foram realizados os ensaios necessários. 

 

Por se tratar de um material para o qual não existem métodos de ensaio, 

NN  
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normas nem procedimentos nacionais para seu 

estudo, optou-se neste trabalho por se descrever, 

tão detalhadamente quanto possível, todas as 

etapas de sua realização, inclusive com farto 

material iconográfico. Diante das dificuldades 

encontradas na realização de sua parte expe-

rimental, esta opção visa atingir mais um objetivo 

indireto do trabalho, ou seja, servir de referência 

metodológica para futuros desdobramentos da 

pesquisa realizada. O trabalho foi desenvolvido 

obedecendo-se, em linhas gerais, as seguintes 

etapas: 

 

• revisão bibliográfica (mais intensa na fase de 

elaboração do projeto de pesquisa mas, com 

constante atualização no transcorrer da 

mesma); 

• coleta e caracterização das 

macrófitas aquáticas (fig. 4.01); 

• coleta e caracterização do solo; 

• produção dos tijolos; 

• caracterização dos tijolos; 

• apresentação, com análise e 

discussão dos resultados, 

e 

• conclusões. 

 
 
 

 

Figura 4.01. Vista panorâmica do compartimento superior, também 
conhecido como “Mini Pantanal”. No detalhe superior, o técnico 

Marcelo Nogueira durante a coleta complementar. No detalhe 
inferior, pessoas pescando neste ambiente

(fotomontagem, dez. 2001).
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4.1 COLETA, PREPARO E CARACTERIZAÇÃO DAS 

MACRÓFITAS AQUÁTICAS 
 

A coleta das macrófitas se deu em mais de um momento; houve uma coleta 

preliminar e mais duas outras, estas com a finalidade de obtenção da 

biomassa necessária à produção dos tijolos. A amostragem foi 

representativa da população e em quantidade suficiente para o 

desenvolvimento das demais etapas do trabalho. As duas últimas coletas 

foram realizadas na área alagada, compartimento 1, mostrado nas fig. 3.04 

e 4.01. 

 

O objetivo da coleta preliminar, em uma expedição realizada entre 06 e 

08/02/2000, além da identificação botânica das macrófitas aquáticas mais 

significativas (do ponto de vista  populacional) na área de estudo, foi o de se 

fazer uma avaliação preliminar da biomassa fornecida por cada espécie, 

informação necessária ao planejamento e à quantificação do volume de 

macrófitas que deveria ser coletado para a fase de produção dos tijolos. Este 

planejamento foi feito em função da quantidade de tijolos requeridos para os 

ensaios de sua caracterização (detalhados nos itens 4.3 e 4.4). 

 

Na segunda expedição, realizada em junho/2000, foram coletadas as 

macrófitas necessárias aos ensaios de determinação da biomassa, 

nutrientes e metais, sendo que o material excedente foi reservado para 

utilização também na produção dos tijolos. Finalmente, na terceira e última 

expedição (realizada em dezembro de 2001, fig. 4.01), foram coletadas as 

macrófitas necessárias à complementação da biomassa a ser utilizada na 

produção do total planejado de tijolos. 

 

A etapa de coleta compreendeu os seguintes itens: 1) coletas, propriamente 

ditas; 2) secagem e preparação das macrófitas; 3) realização dos ensaios de 

caracterização física e química. 
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Figura 4.03. Barco utilizado nas coletas, 
estacionado no compartimento 1 (ao fundo). 

 

4.1.1 Metodologia de coleta das macrófitas aquáticas 
 

A amostragem e coleta das plantas foram realizadas de acordo com o 

método do quadrado de madeira de 0,50m de lado, recomendado por 

WESTLAKE6 apud MORAES (1998) e descrito por FERREIRA (2000), cujo 

procedimento é mostrado na fig. 4.02. 

 

   

Figura 4.02. Esquerda: lançamento do quadrado de madeira sobre um estande de Pistia 
stratiotes. Centro: Corte das plantas contidas dentro de um quadrado de Eichhornia 
crassipes. Direita: Acondicionamento das plantas coletadas em sacos plásticos 
identificados (espécie/nº quadrados). 

 

 

Este método consiste em se 

lançar, de forma aleatória, o 

referido quadrado de madeira 

sobre um estande homogêneo 

de plantas e recolher, com 

auxílio de ferramentas de corte 

(facão, tesoura de poda, etc), 

todas as plantas encontradas 

em seu interior; tanto a parte emersa quanto a submersa (inclusive raízes). 

No caso específico deste trabalho, não foi feita distinção entre os vários 

estádios fenológicos das plantas, ou seja, todas foram aproveitadas – das 

mais jovens às adultas. O material coletado foi acondicionado em sacos 

plásticos de 100 l, com identificação das espécies e quantidades coletadas, 

e transportados para Bauru – SP, onde se prosseguiram os ensaios. As 

                                                           
6 WESTLAKE, D. P. (1965). Some basic data for investigation of the productivity of aquatic 
macrophytes. Mem Ital. Idrobio, 18:229-248 / Suplemento. 
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quantidades coletadas em cada expedição são apresentadas na tab. 4.01 e 

foram feitas com utilização do barco mostrado na fig. 4.03. 

 

Tabela 4.01. Quantidades de macrófitas coletadas em cada expedição. 

Nº DE QUADRADOS COLETADOS (n) 
COLETA 

Brachiaria arrecta Eichhornia crassipes Pistia stratiotes 

Preliminar 04 06 08 

1ª  coleta 10 25 50 

2ª  coleta Indeterminado * Indeterminado * Indeterminado * 

* não foi determinada, por não ser um dado necessário, já que somente havia interesse 
na biomassa triturada (para completar a produção dos tijolos) 

 

4.1.2 Secagem e trituração das macrófitas 
 

Após a coleta e acondicionamento das plantas em sacos plásticos 

identificados, as mesmas foram lavadas (para remoção dos materiais 

aderidos) e espalhadas ao sol para perda do excesso de umidade e redução 

de volume, até que se tornasse viável o prosseguimento do processo de 

secagem em estufa e finalmente se atingisse constância de peso. 

 

O procedimento de lavagem foi adotado apenas para o material da coleta 

preliminar, já que nas outras duas coletas as quantidades eram muito 

grandes, além do fato de que na aplicação prática dos resultados desta 

pesquisa (possível construção de habitações) as plantas serão utilizadas tal 

como são retiradas do corpo d’água. 

 

Por recomendação de ESPÍNDOLA7, adotou-se a temperatura de 60ºC para 

a secagem por 72 h, em estufa com ventilação interna, valor intermediário 

entre os propostos por FERREIRA (1995), que é de 80ºC e por MORAES 

(1998), de 45ºC. Este procedimento não foi adotado com o material da 

terceira coleta pelos motivos expostos anteriormente. Na fig. 4.04 são 

                                                           
7 ESPÍNDOLA, E. L. G. (1999). (USP. Escola de Engenharia de São Carlos). Comunicação pessoal. 
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Figura 4.05. André ao 
triturador forrageiro 

TRAPP-TRF70, 
adaptado para reduzir perda de biomassa (detalhe). 

 

mostradas ilustrações destes procedimentos. 

 

  

Figura 4.04. Secagem ao ar livre, com o barco de coleta   
ao fundo. Manuseio e transporte para a estufa de secagem, a 60ºC. 

 

Após a secagem completa 

das plantas e cálculo da 

biomassa (descrito no item 

4.1.3), o material resultante 

foi fragmentado no tritu-

rador forrageiro (com penei-

ra de φ12 mm) mostrado na 

fig. 4.05, para simular as 

condições de utilização 

desta biomassa na produ-

ção de materiais de cons-

trução, ou seja, redução a fragmentos da ordem de 15 mm, para se evitar a 

orientação dos mesmos no processo de amassamento do barro e moldagem 

dos tijolos. Esta etapa também se mostrou necessária para que se pudesse 

efetuar uma amostragem mais significativa (descrita no item 4.1.4), 

considerando a heterogeneidade do material (já que foram utilizadas todas 

as partes das plantas – sistema radicular, caules e folhas) e a grande 

diferença entre a quantidade de biomassa obtida e a necessária para os 

ensaios químicos. 

 

4.1.3 Caracterização física das macrófitas 
 

Foram designados por caracterização física das macrófitas, os ensaios para 
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a estimativa de sua biomassa por unidade de área da superfície dos 

estandes, o cálculo da massa específica aparente da biomassa triturada e 

seu teor de umidade higroscópica, descritos a seguir. 

 

a) Cálculo da biomassa por unidade de superfície 
 

A biomassa por unidade de área da superfície da lâmina d’água, ou do 

estande de macrófita (que por falta de simbologia conhecida será designada 

por Bps) é a relação entre a quantidade de massa seca em estufa (“0” % de 

umidade) e a área de superfície do lago ocupada por esta massa. 

 

Para este cálculo, o material retirado da estufa foi pesado em balança 

eletrônica, com precisão de 0,01g, e a área correspondente, calculada em 

m2. O cálculo foi feito pela eq. (4.1). 

 

25,0
0

⋅
=

n

m
Bps  (4.1) 

onde Bps : biomassa por unidade de superfície do estande (g/m2) 
 m0 : massa da macrófita seca em estufa (0% de umidade) (g) 
 n : número de quadrados de 0,25 m2 contendo a massa m0 
 

 

b) Cálculo da massa específica aparente em estado solto e do teor de 
umidade higroscópica da biomassa triturada 

 

O cálculo destes dois parâmetros é importante, e necessário, para que se 

possa efetuar posteriormente a conversão dos traços, de volume para 

massa, como será descrito no item 4.3.3. 

 

Como após o processo de trituração é praticamente impossível se manter o 

material picado a 0% de umidade, o mesmo vai absorvendo umidade do ar 

até atingir o equilíbrio. Este será o teor de umidade higroscópico da 

macrófita (Uhm) e é calculado pela eq. (4.2). Para este cálculo, foi tomada 

uma porção significativa do material triturado, em um recipiente metálico 
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Figura 4.06. Material utilizado na 
determinação da massa específica 
aparente 

(devidamente tarado), e o mesmo foi levado à estufa por 48h, à temperatura 

de 65 ± 1 ºC. Foram medidas as massas antes e depois da secagem. 

 

)(

)(

0

0

TM

MM
U

m

mUm
hm −

−
=  (4.2) 

onde: Uh m : teor de umidade higroscópica da macrófita (%) 
 Mm U : massa da biomassa (macrófita) úmida, com o recipiente (g) 
 Mm 0 : massa da biomassa (macrófita) seca em estufa, c/ o recipiente (g) 
 T : tara, ou massa do recipiente vazio (g) 
 

A massa específica aparente da biomassa de macrófita triturada, em estado 

solto (simplificadamente denominada por massa específica aparente da 

macrófita) é a relação entre a quantidade de biomassa (à umidade 

higroscópica) e o seu volume aparente, ou seja, o volume ocupado pela 

biomassa solta, sem compactação. Foram 

feitas três determinações de massa 

específica aparente da biomassa de 

macrófita triturada (ρρap macr), utilizando-se 

de um Becker (1.800 ml) para se medir o 

volume (preenchido com uma concha, em 

queda livre) e balança eletrônica (precisão 

de 5g) para se medir a massa, como 

mostrado na fig. 4.06. O cálculo foi feito 

pela eq. (4.3). 

 

800.1

)( TM Um
macrap

−
=ρ  (4.3) 

onde: ρap macr : massa específica aparente da macrófita a Uhm (g/cm3) 
 Mm U : massa da biomassa (macrófita) úmida, com o recipiente (g) 
 T : tara, ou massa do recipiente vazio (g) 
 

Com estes dois parâmetros foi possível calcular a biomassa seca contida na 

unidade de volume, ou seja, a massa específica aparente seca da macrófita 

(ρρap macr seca), que foi calculada pela eq. (4.4). 
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( )hmmacrapamacrap U−×= 1sec ρρ  (4.4) 

onde: ρap macr seca : massa específica aparente da macrófita seca (g/cm3) 
 ρap macr : massa específica aparente da macrófita a Uh (g/cm3) 
 Uhm : umidade higroscópica da macrófita 
 

 

4.1.4 Caracterização química da biomassa total 
 

Após a trituração da biomassa, o material obtido foi homogeneizado, 

espalhado sobre um filme plástico e, por quarteamento, retiradas as 

amostras a serem levadas ao laboratório de análises químicas. Estas 

amostras foram acondicionadas em sacos plásticos lacrados, para adsorver 

o mínimo possível de umidade do ar (fig. 4.07). 

 

 

  

Figura 4.07. Homogeneiza-
ção do material triturado, 
amostragem por quartea-
mento e embalagem. 

 

Este material foi transportado para São Carlos – SP, para os ensaios de 

analise química, realizados nos laboratórios do CRHEA-Centro de Recursos 

Hídricos e Ecologia Aplicada, da EESC-USP. 

 

Em seguida, conforme recomendam os procedimentos do laboratório de 

química, o material triturado e amostrado anteriormente passou por mais 

uma etapa de trituração, agora em um moinho do tipo WILLEY (mod. 

TE340), com peneira de φ0,5 mm. O material obtido foi seco (em placa de 

Petri) em estufa à 50ºC por 1h, depois mantido em dessecador por mais 30 

min e acondicionado em frascos de vidro, com batoque (fig. 4.08). 
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Figura 4.08. Moinho WILLEY – TE340, 
utilizado para a última trituração da biomassa e 
material pulverizado, já seco e embalado para 
os ensaios de análise química (no frasco da 
esquerda, amostra do solo). 

 

A seguir, passou-se aos ensaios químicos de determinação da concentração 

de fósforo total (P-TOT), de nitrogênio orgânico (Kjeldahl) total (NKT) e de 

metais pesados (Mp) presentes na biomassa, para possibilitar o cálculo do 

estoque destas substâncias em cada uma das espécies de macrófitas. Na 

falta de simbologia para designar o estoque, adotou-se para tal Esm, que é 

calculado pela eq. (4.5), genérica. 

 

BpsconcEs mm ×=  (4.5) 

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

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

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

 

a) Determinação da concentração e estoque de fósforo total 
 

A concentração de fósforo total (P-TOT) foi determinada de acordo com o 

método proposto por ANDERSEN (1976) e descrito por MEYER (1996), que 

consiste, resumidamente, em se calcinar 0,2g da amostra com 0,5g de 

carbonato de sódio (NaCO3) em mufla (550ºC, por 1h); após o resfriamento, 

diluí-la com 25 ml de 1N de HCl e ferver por 15 min; em seguida, filtrar e 

completar 100 ml com água desionizada, em balão volumétrico. O fósforo 

total foi determinado pelo método do ácido ascórbico e molibdato, ou seja, 
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adição de 1 ml de reagente misto a 6 ml do filtrado, agitação mecânica, 

descanso por 15 min e leitura em espectrofotômetro de absorção atômica (à 

880 nm). Na fig. 4.09 são mostrados aspectos destes procedimentos. 

 

  

Figura 4.09. Material calcinado, pronto para ser diluído com ácido clorídrico (nos cadinhos 
da esquerda, o branco e a amostra de solo) e a filtragem da mistura com papel filtro. 
 

 

b) Determinação da concentração e estoque de nitrogênio orgânico 
(Kjeldahl) total 

 

A concentração de nitrogênio orgânico (Kjeldahl) total (NKT) foi determinada 

de acordo com a metodologia de STANDARD METHODS (1971), adaptada 

às condições do laboratório, conforme descrito por PETRACCO (1995) e 

MEYER (1996). 

 

O procedimento foi realizado em conjunto analisador, marca “BÜCHI” e 

consistiu, resumidamente, em se tomar 0,3 g da amostra no tubo do digestor 

(módulo B-435), adicionando-se 1,5 g de sulfato de potássio (K2SO4), 1,0 ml 

de sulfato de cobre 10% P/V (Cu2SO4) e 2,5 ml de ácido sulfúrico 

concentrado (H2SO4 95-97%), promovendo-se a digestão ácida por 1 h; 

após o resfriamento, passou-se à destilação, por 4 min (em destilador 

“TECNAL”), do material digerido (colocado em Erlenmeyer) diluído com 50 

ml de água desionizada, 20 ml de hidróxido de sódio 10N e acrescentado de 

20 ml de ácido bórico a 2% (com 3 gotas de reagente indicador misto). 

Finalmente, procedeu-se à titulação em bureta de pistão (“METROM / A.G. 

HERISAU E274”, de 10 ml) com ácido sulfúrico a 0,05N (H2SO4) e indicador 
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misto, utilizando-se o agitador magnético “CORNING Stirrer/Hotplate”, até a 

viragem da solução. Alguns aspectos destes procedimentos são mostrados 

nas fig. 4.10.a 4.12. 

 

   

Figura 4.10. Aparelho 
digestor (módulo B-435 do 
analisador “BÜCHI), com 
detalhe do sistema de 
captação dos gases 
liberados na digestão. 

Figura 4.11. Aparelho de 
destilação “TECNAL”, em 
operação com o material 

digerido. 

Figura 4.12. Conjunto de 
titulação, vendo-se à 

esquerda a bureta de pistão 
de 10ml e, à direita, o 

agitador magnético. 

 

 
c) Determinação da concentração e estoque de metais 
 

Como na bibliografia consultada não foram encontradas referências à 

determinação da concentração de metais pesados (Mp) em macrófitas 

aquáticas, foram adotados os procedimentos recomendados pelo “Protocolo 

para Determinação de Metais Pesados Potencialmente Biodisponíveis em 

Sedimentos Lacustres”, do Laboratório de Limnologia do CRHEA (Centro de 

Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada), da EESC/USP-São Carlos, baseado 

em STANDARD METHODS (1971). 

 

Foram analisados 10 metais pesados: ferro, cádmio, cálcio, cobre, chumbo, 

manganês, magnésio, cromo, zinco e níquel. O mercúrio não foi analisado, 

por inadequação dos equipamentos do laboratório. O procedimento se 

resume em adicionar 1,0 g da amostra em um erlenmeyer, com 100 ml de 

ácido clorídrico 0,1M (HCl); agitar esta mistura em um agitador horizontal 
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Figura 4.13. O técnico Marcelo Nogueira, 
coletando solo na Praia dos Namorados, próximo à 
linha d’água, com um banco de E. crassipes à 
direita. 
 

(temperatura ambiente) por 2 h; filtrar a suspensão em papel filtro 

quantificativo; armazenar o filtrado a 4 ºC e utilizá-lo para determinação da 

concentração de cada metal, em espectrofotômetro de absorção atômica por 

chama. 

 

4.2 COLETA E CARACTERIZAÇÃO DO SOLO 
 

Nesta etapa, foi feito um levantamento bibliográfico da geomorfologia e 

geotecnia das possíveis localizações de solos argilosos nas regiões de 

interesse, ou seja, em Bauru (localidade da instituição de origem do autor e 

de realização da maioria dos ensaios de laboratório, a UNESP), Itirapina (na 

área do CRHEA) e no entorno do reservatório de Salto Grande (área de 

estudo das macrófitas). Os ensaios de solos foram realizados no Laboratório 

de Mecânica dos Solos, da Faculdade de Engenharia, da UNESP-Bauru. 

 

Esta etapa foi composta pela seleção e coleta de amostras dos solos; pela 

extração e transporte do solo escolhido para a produção dos tijolos e pela 

caracterização completa deste solo. 

 

4.2.1 Seleção dos locais para coleta de amostras de solo 
 

Na seleção dos locais foi 

levado em consideração, além 

da composição granulométrica 

do solo (porcentagem das 

frações argila, silte e areia), a 

facilidade de acesso e 

transporte. Foram coletadas 

amostras do solo das três 

localidades (Bauru, Itirapina e 

Americana), de acordo com a 

metodologia proposta pela 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (1984), ou seja, em 
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função da extensão das áreas de interesse, foram coletadas porções de solo 

em cinco pontos ao longo desta área, acondicionadas em sacos plásticos e, 

posteriormente, secas e homogeneizadas para os ensaios preliminares de 

composição granulométrica (descrito no item 4.2.3). Na figura 4.13 é 

mostrado um aspecto desta amostragem. 

 

Destes ensaios, obteve-se para o solo de Itirapina a seguinte composição 

granulométrica: 24 % de argila, 37 % de silte e 39 % de areia. Para o solo de 

Bauru, 14 % de argila, 8 % de silte e 78 % de areia, e, para o de Americana 

(próximo à Praia dos Namorados), 38 % de argila, 43 % de silte e 19 % de 

areia. Portanto, afortunadamente, foi o solo do município de Americana, com 

o menor teor de areia e o maior de argila, dos três, o que se encaixou 

perfeitamente nos propósitos da pesquisa, ou seja, trabalhar com um solo de 

características naturais não recomendadas para a produção de adobe, que 

exigisse a incorporação de um estabilizante, no caso, a biomassa fornecida 

pelas macrófitas aquáticas. 

 

 

4.2.2 Extração do solo utilizado na produção dos tijolos 
 

Escolhido o local, procedeu-se à extração do solo, em volume necessário à 

produção dos tijolos, ou seja, cerca de 3 m3. Para a extração foi utilizada 

uma máquina retro-escavadeira e para o transporte de Americana a Bauru 

(local onde os tijolos foram moldados), foi utilizado um caminhão caçamba. 

 

O solo foi extraído em março/2001, na margem esquerda do reservatório, 

próximo à linha d’água, na região da Praia dos Namorados (vide fig. 3.04), 

na área de acesso ao “flutuante” (antigo bar instalado sobre uma balsa, que 

recentemente se transformou em base para o “Barco-Escola”), após 

remoção da camada superficial contendo excesso de matéria orgânica 

(cerca de 30 cm). Alguns aspectos desta operação, assim como da área de 

coleta, são mostrados na fig. 4.14. 
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Figura 4.14. Acima: etapas da extração do 
solo utilizado na produção dos tijolos. À 
esquerda: vista geral do local, com grande 
banco de E. crassipes, atrás da retro-
escavadeira e o “flutuante”, ao fundo. 

 

 

4.2.3 Ensaios de caracterização do solo utilizado 
 

O solo extraído (cerca de 3 m3), após o transporte para Bauru, foi estocado 

sobre um filme plástico preto e coberto com o mesmo material, até o 

momento de ser utilizado, mantendo-se assim seu teor de umidade natural e 

evitando-se “contaminação” por materiais estranhos a ele. 

 

Para uma amostragem mais representativa de todo este volume de solo, a 

cada vez que se utilizava parte dele, para produzir uma massada de barro (a 

ser descrita no item 4.3), era coletada uma pequena porção, que foi sendo 

juntada e armazenada em um saco plástico, para os ensaios de 

caracterização do solo, descritos a seguir. 

 

a) Ensaios de determinação do teor de umidade natural do solo e da 
massa especifica aparente do solo em estado solto 

 

Assim como para a biomassa triturada de macrófitas, o cálculo destes dois 

parâmetros é importante, e necessário, para que se possa efetuar 

posteriormente a conversão dos traços, de volume para massa, como será 

descrito no item 4.3.3. 
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Para determinação do teor de umidade natural do solo (Us), foram coletadas 

amostras do solo amostrado anteriormente, em três cápsulas de alumínio, 

devidamente “taradas”; medidas as massas do solo úmido (com as 

cápsulas) em balança eletrônica (precisão de 0,01 g); em seguida, levadas à 

estufa (temperatura de 105 ± 3 ºC) por 24 h e, finalmente, medidas as 

massas do conjunto seco. O teor de umidade natural do solo foi calculado 

pela eq. (4.6). 

 

)(

)(

0

0

TM

MM
U

s

sUs
s −

−
=  (4.6) 

onde: Us : teor de umidade natural do solo (%) 
 Ms U : massa do solo úmido, com o recipiente (g) 
 Ms 0 : massa do solo seco em estufa, com o recipiente (g) 
 T : tara (ou massa) do recipiente vazio (g) 
 

Para a determinação da massa específica aparente do solo úmido em 

estado solto (ρρap solo), foram utilizados um recipiente metálico paralelepi-

pédico com volume de 5.000 cm3 e uma balança eletrônica, com precisão de 

5 g. Foram feitas três determinações da massa do recipiente cheio com o 

solo em estado solto, ou seja, o solo foi colocado no recipiente, em queda 

livre, de uma altura de 10 cm acima da borda do mesmo, sem adensamento 

para se calcular a massa específica pela eq. (4.7). 

 

000.5

)( TM Us
soloap

−
=ρ  (4.7) 

onde: ρap solo : massa específica aparente do solo solto a Us (g/cm3) 
 Ms U : massa do solo úmido, com o recipiente (g) 
 T : tara, ou massa do recipiente vazio (g) 
 

Com estes dois parâmetros foi possível calcular a massa de solo seco 

contida na unidade de volume, ou seja, a massa específica aparente do solo 

seco ( ρρap solo seco), que foi calculada pela eq. (4.8). 

 

( )ssoloaposoloap U−×= 1sec ρρ  (4.8) 
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Figura 4.15. Destorroamento e peneira-
mento do solo, para determinação da 
concentração de nutrientes e metais. 
 

onde: ρap solo seco : massa específica aparente do solo seco (g/cm3) 
 ρap solo : massa específica aparente da macrófita a Us (g/cm3) 
 Us : umidade natural do solo 
 

b) Determinação das concentrações de nutrientes e metais no solo 
 

Como o solo utilizado na produção dos tijolos foi coletado próximo à linha 

d’água, portanto dentro da faixa de variação de cota do reservatório, o 

mesmo contém também metais e nutrientes trazidos pela água. 

Considerando este fato, notou-se a necessidade de se determinar as 

concentrações destas substâncias no solo para, caso se venha a estudar no 

futuro a eficiência do encapsulamento delas pelos tijolos, seja possível se 

quantificar a parcela de substâncias relativa ao solo e às macrófitas. 

 
Para esta determinação, foram adotados os mesmos procedimentos já 

descritos para a biomassa de macrófitas (item 4.1.4), porém, ao invés de se 

utilizar o moinho do tipo WILLEY para a pulverização do material, a amostra 

de solo, previamente seco em estufa, foi destorroada em um cadinho de 

louça (com almofariz) e em seguida, passada pela peneira ABNT nº  30  

(# 0,59 mm). O material passado pela 

peneira foi mantido em estufa (50 ºC) 

por 1 h e em dessecador por 30 min, 

em placa de petri, depois 

acondicionado em frasco de vidro 

com batoque. Este frasco pode ser 

visto na fig. 4.8 e o destorroamento 

do solo é mostrado na fig. 4.15. 

 

O estoque de substâncias químicas no solo foi calculado pela eq. (4.9). 

 

osoloapss concEv secρ×=  (4.9) 

onde Evs : estoque de substância por unidade de volume de solo seco 
([M]/[L]3) 

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

 ρap solo seco : massa específica aparente do solo seco ([M]/[L]3) 
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Para os próximos ensaios, ou seja, os de caracterização segundo os 

métodos do laboratório de mecânica dos solos, o solo foi preparado de 

acordo com a norma NBR 6457 (ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, 1983), da seguinte forma: a amostra total de solo passou por um 

processo de secagem (em estufa a 103 ºC, por 48 h) e peneiramento 

(peneira ASTM 10, ou # 2 mm). O material retido na peneira foi destorroado 

em almofariz e peneirado novamente. 

 

c) Ensaios de determinação da distribuição granulométrica 
 

O ensaio foi realizado segundo a norma NBR 7181 (ABNT, 1984a), em três 

determinações para maior confiabilidade dos resultados. Portanto, a amostra 

foi separada (por quarteamento) em 3 subamostras e o ensaio foi realizado 

separadamente com cada uma delas para, posteriormente, calcular o 

resultado médio. 

 

Este ensaio é composto por um conjunto de três outros ensaios: 1) 

determinação do peso específico dos sólidos; 2) peneiramento da fração 

areia e 3) sedimentação das frações silte e argila. Como durante o processo 

de manipulação das amostras (peneiramento e destorroamento iniciais) o 

solo absorve umidade do ar, antes de cada um destes ensaios, foram 

coletadas amostras em três cápsulas de alumínio, para a determinação 

deste teor de umidade pela eq. (4.6) e correção dos resultados dos ensaios. 

 

O peso específico dos sólidos ( γγs) foi calculado pelo método do picnômetro, 

a saber: 

- colocar em três picnômetros de vidro, calibrados, cerca de 80 g de cada 
subamostra; 

- completar o volume dos picnômetros com água destilada; 

- ferver, em banho-maria, por cerca de 1 h, para retirada do ar; 

- medir a temperatura; 

- entrar na curva de calibração do picnômetro, para calcular sua massa 
mais a massa de água (cuja massa específica é conhecida em função da 
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temperatura); e 

- calcular o peso específico dos sólidos (conforme formulário apresentado 
no ANEXO A). 

 

Para o ensaio de sedimentação e peneiramento, também foram utilizados 

cerca de 80 g de cada subamostra e seguido o seguinte procedimento, 

resumidamente: 

- adicionar a cada subamostra 125 ml de solução de hexametafosfato de 
sódio (45,7 g de sal em 1 l de água destilada), para a defloculação 
(separação das partículas de argila das de areia); 

- após, pelo menos, 24 h levar a mistura ao dispersor de solos, por 15 min; 

- passar para uma proveta graduada e completar 1.000 ml, com água 
destilada; 

- agitar manualmente por 1 min; 

- introduzir o densímetro e iniciar (com auxílio de cronômetro) a medição 
das densidades após 30”, 1’, 2’, 4’, 8’, 15’, 30’, 1 h, 2 h, 4 h e 8 h, 
anotando as leituras na tabela correspondente (ANEXO A); 

- lavar o material sedimentado sobre uma peneira ABNT 200 (# 0,074 
mm); 

- secar o material retido, em estufa (103 ºC, por 24 h); 

- passar o material seco pelo conjunto normal de peneiras para areia (nos 
16, 30, 40, 50, 100, 200), vibrando mecanicamente por 10 min; 

- calcular as porcentagens retidas acumuladas e traçar a curva de 
distribuição granulométrica. 

 

d) Ensaios de determinação do limite de liquidez (LL) e limite de 
plasticidade (LP) ou, ensaios de consistência 

 

O ensaio de determinação do limite de liquidez foi realizado de acordo com a 

norma NBR 6459 (ABNT, 1984b) e o de determinação do limite de 

plasticidade, de acordo com a norma NBR 7180 (ABNT, 1984c). 

 

Resumidamente, o limite de liquidez é o teor de umidade para o qual o 

sulco feito na amostra de solo (umedecido e amassado), colocado no 

“aparelho de Casagrande”, se fecha em 1 cm, com 25 golpes (fig. 4.16). O 

limite de plasticidade é o teor de umidade para o qual o solo amassado 

começa a se fraturar, quando se tenta moldar, sobre uma placa de vidro, um 
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cilindro com φ 3 mm e comprimento de 10 cm (fig. 4.17). Estes teores de 

umidade são obtidos por tentativas e, para cada tentativa, se coletam 

amostras em três cápsulas de alumínio, para seu cálculo pela eq. (4.6). 

 

Estes ensaios, apesar de normalizados, envolvem um alto grau de 

subjetividade, pois dependem muito da experiência e sensibilidade do 

operador. Seus resultados indicarão uma classificação para a plasticidade 

do solo, pelo índice de plasticidade - IP (p. ex: medianamente plástico) e 

para sua consistência, pelo índice de consistência - IC (p. ex: argila rija), 

índices indicativos do comportamento do solo quando misturado com água e 

que auxiliam na classificação do solo pelo “Sistema de Classificação do H. 

R. B.” (Highway Research Board, segundo CAPUTO, 1978), apresentado na 

tab. 4.02.  

 

   

Figura 4.16. Ensaio de determinação do limite de liquidez, no “aparelho de Casagrande” 
(realizado pelo técnico do Lab. de Mec. dos Solos, FE/UNESP- Bauru, Sr. Felisberto). 

 
 

  

Figura 4.17. Ensaio de 
determinação do limite de 
plasticidade. 
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Tabela 4.02. Sistema de classificação do H. R. B. (adaptado de CAPUTO, 1978). 

Classificação 
geral Solos Granulares (P200 << 35%) 

Solos Silto-Argilosos 
(P200 >> 35%) 

Grupos A-1 A-2 A-7 

Subgrupos A-1-a A-1-b 

A-3 

A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 

A-4 A-5 A-6 

A-7-5 

A-7-6 

P10 < 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 

P40 < 30 < 50 > 50 -- -- -- -- -- -- -- -- 

P200 < 15 < 25 < 10 < 35 < 35 < 35 < 35 > 35 > 35 > 35 > 35 

LL -- -- -- < 40 > 40 < 40 > 40 < 40 > 40 < 40 > 40 

IP < 6 < 6 NP < 10 < 10 > 10 > 10 < 10 < 10 > 10 > 10 

ì ndice de 
Grupo (IG) 0 0 0 0 0 < 4 < 4 < 8 < 12 < 16 < 20 

Tipos de 
material 

fragmentos 
de pedra, 

pedregulho e 
areia 

areia 
fina 

pedregulhos e areias siltosas 
ou argilosas 

solos 

siltosos 

solos 

argilosos 

Classificação 
como 

subleito 
excelente a bom regular a mau 

NOTAS: (1) – P10, P40 e P200 indicam, respectivamente, as porcentagens que passam 
nas peneiras nº  10 (2 mm), 40 (0,42 mm) e 200 (0,074 mm); 

 (2) – LL e IP referem-se a fração passando na # 40; 

 (3) – Para o subgrupo A-7-5: IP ≤≤ LL – 30 e para o A-7-6: IP >> LL – 30; 

 (4) – A identificação é feita da esquerda para a direita, razão porque o A-3 é 
colocado antes do A-2, sem que isto signifique superioridade daquele 
sobre este; 

 (5) - ( ) dc0,01b0,0050,2aIG ⋅⋅+⋅+⋅=    onde: 

 a = (P200 – 35) (com 0 < a < 40) b = (LL – 40) (com 0 < b < 20) 

 c = (P200 – 15) (com 0 < c < 40) d = (IP – 10) (com 0 < d < 20) 

 

 

e) Determinação do limite de contração (LC) 
 

O ensaio de determinação do limite de contração do solo (LC) foi realizado 

de acordo com o recomendado por CAPUTO (1978) e atualizado por 

STANCATI et al. (1981). O limite de contração é o teor de umidade abaixo 

do qual o solo não mais se contrai, mesmo que continue a perder umidade.  
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Figura 4.18. Materiais utilizados 
no ensaio de limite de contração e 
pastilhas já secas. 

 

Este limite permite calcular o índice de 

contração (C), parâmetro importante para 

se classificar e avaliar a qualidade do 

solo, no que diz respeito à compres-

sibilidade, e também se prever o compor-

tamento dos tijolos após a secagem (com 

relação à retração). O ensaio se resume 

na moldagem de três pastilhas de solo 

com elevado teor de umidade (correspondente a n=10 golpes, da curva do 

ensaio de LL), em cápsulas padrão (de aço inoxidável); secagem das 

cápsulas em estufa; determinação do teor de umidade inicial das pastilhas; 

medição (por imersão em mercúrio) dos volumes inicial e final da pastilha, e 

cálculo de LL e C. Na fig. 4.18 são mostrados alguns aspectos de realização 

do ensaio. O formulário completo, com mais ilustrações e equações de 

cálculo são apresentados no ANEXO A. 

 

f) Ensaio de adsorção de azul de metileno (ou “valeur de bleu”) 
 

Os resultados deste ensaio permitem avaliar o grau de atividade da fração 

fina de solos tropicais, ou seja, as argilas e argilo-minerais (p. ex: 

montmorilonita, vermiculita, ilita e caulinita), através da avaliação de suas 

superfícies específicas, em função da quantidade de solução padrão de azul 

de metileno (1 g do sal anidro + 1.000 ml de água destilada) consumida por 

100 g de solo (passado na peneira nº  200); daí, a denominação de valor de 

azul (Va). Com Va, calcula-se o coeficiente de atividade (CA), que 

juntamente com o teor de argila presente no solo, possibilitará a avaliação 

da atividade dos argilo-minerais. 

 

O ensaio foi realizado de acordo com FABBRI (1994), cuja metodologia 

completa e equações de cálculo são apresentadas no ANEXO A. Alguns 

aspectos da realização do ensaio são mostrados na fig. 4.19. 


