PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0821352/CA

Fernanda de Andrade Salgado

Análise macro-mecânica do comportamento
da terra como revestimento externo, com ou
sem reforço de fibras vegetais

Dissertação de Mestrado
Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação em Engenharia Civil da PUC-Rio como
requisito parcial para obtenção do título de Mestre em
Engenharia Civil.

Orientador: Prof. Khosrow Ghavami

Rio de Janeiro
Setembro de 2010

Fernanda de Andrade Salgado

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0821352/CA

Análise macro-mecânica do comportamento
da terra como revestimento externo, com ou
sem reforço de fibras vegetais

Dissertação apresentada como requisito parcial para
obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pósgraduação em Engenharia Civil da PUC-Rio. Aprovada
pela Comissão Examinadora abaixo assinada.

Khosrow Ghavami
Orientador
Departamento de Engenharia Civil – PUC-Rio
Michéle Dal Toé Casagrande
Departamento de Engenharia Civil – PUC-Rio
Conrado de Souza Rodrigues
CEFET MG
Normando Perazzo Barbosa
UFPB
Rosana Soares Bertocco Parisi
PUC - Minas Gerais
José Eugênio Leal
Coordenador Setorial do Centro Técnico Científico – PUC-Rio
Rio de Janeiro, 14 de Setembro de 2010

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução
total ou parcial do trabalho sem autorização da
universidade, da autora, do orientador e do coorientador.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0821352/CA

Fernanda de Andrade Salgado
Graduou-se em Engenharia Civil com ênfase em
estruturas e ambiental pela PUC-Rio (Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro) em julho de
2008. Durante a graduação, foi monitora de Álgebra
Linear I, de Laboratórios de Fluidos e Termodinâmica
e participou do projeto de Iniciação Científica no
Departamento de Física denominado “Magnetismo de
Pinturas a Óleo”, de agosto de 2004 a julho de 2006.
Ingressou no mestrado na PUC-Rio em agosto de
2008 e participou do “Projeto de Confiabilidade e
Análise de Risco de Redes de Transmissão” da
parceria PUC-Eletronuclear de fevereiro a julho de
2009.

Ficha Catalográfica
Salgado, Fernanda de Andrade
Análise macro-mecânica do comportamento da
terra como revestimento externo, com ou sem
reforço de fibras vegetais / Fernanda de Andrade
Salgado ; orientador: Khosrow Ghavami ; coorientador: Jean Claude Morel. – 2010.
126 f. : il. (color.) ; 30 cm
Dissertação
(mestrado)
–
Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro,
Departamento de Engenharia Civil, 2010.
Inclui bibliografia
1. Engenharia civil – Teses. 2. Argamassa. 3.
Construção com terra. 4. Fibras vegetais. 5.
Revestimento. l. Ghavami, Khosrow. II. Morel,
Jean Claude. III. Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro. Departamento de Engenharia
Civil. IV. Título.

CDD: 624

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0821352/CA

Aos meus pais, Cláudia e Ronald, ao
meu irmão, Guilherme, e ao meu
noivo, Luís Fernando, pelo amor,
compreensão e incentivo.

Agradecimentos

Aos meus pais, Cláudia e Ronald, que me ensinaram desde cedo a ser persistente,
não desistir dos meus sonhos e a acreditar em mim mesma. Obrigada pelo apoio,
carinho, amor, paciência e indiscutível crença na minha capacidade. Amo vocês.
Ao Guilherme, por me mostrar um pouco mais a cada dia o verdadeiro significado
da palavra irmão. Obrigada pela amizade, companhia, amor, confiança e
sinceridade acima de tudo.
Ao Luís Fernando, pelo seu amor e carinho em todos os momentos, por saber me
ouvir, por me aconselhar, por cuidar de mim, por alegrar minha vida e torná-la
melhor. Obrigada por todos os segundos que passamos juntos.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0821352/CA

À Cidinha, pela atenção e cuidado dispensados desde o meu primeiro dia de vida.
Seu carinho nunca será esquecido.
Ao professor Khosrow Ghavami pelos conselhos, pela orientação do meu
trabalho, pelos conhecimentos transmitidos e, sobretudo, pela atenção e interesse
demonstrados. Sem dúvida os seus ensinamentos, que muitas vezes saíam do
campo da engenharia civil, seguirão comigo ao longo de toda a minha vida.
Ao professor Jean Claude Morel, por ter prontamente aceitado a ideia de me
receber na ENTPE, e também pela sua disponibilidade, simpatia e ensinamentos
durante todo o trabalho.
Ao Erwan, pela ajuda na realização dos ensaios na ENTPE e pela excelente
companhia.
Aos membros do Grupo NOCMAT da PUC-Rio pelos momentos de convívio.
Um agradecimento especial à Ana Cristina, João e André, pelos conselhos e ajuda
na elaboração deste trabalho.
Aos meus amigos da PUC-Rio, em especial para os meninos da sala 609L, à
Paloma e à Louise, pelas inúmeras risadas e companheirismo durante todo o
mestrado.
A todos os professores da engenharia civil da PUC-Rio com os quais tive o prazer
de conviver e aprender durante a graduação e o mestrado. Aos funcionários do
departamento, pela colaboração ao longo dos anos na PUC-Rio e pelo convívio
prazeroso.
Ao CNPq e à FAPERJ pela concessão das bolsas de estudo.

Resumo
Salgado, Fernanda de Andrade; Khosrow, Ghavami (Orientador); Morel,
Jean Claude (Co-orientador). Análise macro-mecânica do comportamento
da terra como revestimento externo, com ou sem reforço de fibras
vegetais. Rio de Janeiro, 2010. 126 p. Dissertação de Mestrado –
Departamento de Engenharia Civil, Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro.
O objetivo deste trabalho foi a análise macro-mecânica do comportamento

da terra como argamassa para revestimentos de terra. Não foram encontradas
referências a estudos semelhantes a este, tratando-se portanto de um estudo
pioneiro, no Brasil e no exterior. Os revestimentos foram aplicados em um
substrato de terra batida de 50 e 30 cm de altura e de largura, respectivamente.
Foram analisados revestimentos fabricados com 17,5%, 12%, 9% e 6% em peso
de argila em relação ao material seco para dois solos distintos: Tassin (ilítico) e
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0821352/CA

Rochechinard (caulinítico). Como revestimento de referência, foi fabricada uma
argamassa de cal e areia (1:3). Além disso, foi avaliado o efeito da inclusão de duas
fibras existentes no mercado: fibras curtas de sisal (Agave sisalana), naturais do
Brasil, e resíduos de fabricação de fibras curtas de cânhamo (Cannabis sativa),
provenientes da França. Tais fibras foram empregadas somente em corpos-deprova de Rochechinard com 17,5% e 12% em peso de argila em relação ao
material seco, e adicionadas ao solo em uma porcentagem de 0,5% do peso do
solo seco, com as mãos. Sisal possui seção circular com valores médios de 0,15
mm de diâmetro e 40 mm de comprimento; cânhamo é considerado como seção
retangular de 2x5 mm de área e comprimento de 20 mm. Para todos os
revestimentos foram realizadas observações visuais in situ da retração. Em
seguida, os revestimentos foram ensaiados ao cisalhamento através da adição de
250 g, até a ruptura, a cada 30 s em um quadro retangular de madeira, que era
pendurado nas amostras. No laboratório, a retração restringida em 4 lados e a
resistência à flexão foram testadas em amostras prismáticas. Foi observado que
tanto a retração quanto a resistência à flexão aumentam com o teor de argila.
Além disso, os compósitos de solo com sisal apresentaram, em geral, maiores
resistências àqueles em que houve emprego de cânhamo.

Palavras-chave
Argamassa; construção com terra; fibras vegetais; revestimento.

Abstract
Salgado, Fernanda de Andrade; Khosrow, Ghavami (Advisor); Morel, Jean
Claude (Co-advisor). Macro-mechanical analysis of earth as external
finishing, with or without vegetable fibers. Rio de Janeiro, 2010. 126 p.
MSc. Report – Departamento de Engenharia Civil, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.
This work analyzes the macro-mechanical behavior of earth when it is used
as a raw material for finishing. It is a pioneer study in Brazil and abroad. The
finishings were applied on a rammed earth wall of 50 of height and 30 cm of
width. Finishings fabricated with four different clay contents (17,5%, 12%, 9%
and 6% by weight of clay in relation to the dry material) were analyzed for two
different soils. Each one of these soils has a predominant type of clay: Tassin
(with illite in greater quantity) and Rochechinard (with kaolinite in greater
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quantity). As a reference finishing, it was fabricated a mortar of lime and sand
(1:3). Furthermore, the behavior of two fibers was evaluated: short sisal fibers
(Agave sisalana), natural from Brazil, and residue from the manufacture of short
hemp fibers (Cannabis sativa), from France. These fibers were used only in
samples of Rochechinard with two clay contents (17.5% and 12% by weight of
clay in relation to the dry material). The fibers were added to the soil on a
percentage of 0.5% by weight of dry soil, manually. Sisal has circular section with
average values of 0.15 mm of diameter and 40 mm long; hemp fiber is considered
as a rectangular section with 2 mm of height, 5 mm of width and 20 mm long. For
all finishings, visual observations of shrinkage were performed in situ. Those
finishings with higher clay content dropped from the support. The finishings
which did not fell were tested in shear. For this, a load of 250 g was added, until
rupture, in every 30s on a rectangular wood frame (600 g weight), that was hung
in the samples. In laboratory, linear shrinkage and flexural strength were tested on
prismatic samples. It was observed that both shrinkage and flexural strength
increase with clay content. Regarding the addition of fibers, it was found that the
composites fabricated with sisal had generally better results than those with hemp.

Keywords
Earth construction; finishing; mortars; vegetable fibers.
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Lista de símbolos
h

Altura

A

Área

mrup

Massa de ruptura

F

Força máxima (para BTC)

L

Comprimento

γd

Densidade seca

γdmax

Densidade seca máxima

γh

Densidade úmida

d

Distância entre rótulas (Flexão 3 pontos)

e

Espessura

IP

Índice de Plasticidade

IHG

Irradiação Horizontal Global

l

Largura

LL

Limite de Liquidez

LP

Limite de Plasticidade

mw

Massa de água

mmax

Massa máxima (para revestimentos)

md

Massa seca

mh

Massa úmida

mhi

Massa úmida antes do ensaio

E

Módulo de elasticidade

Rf

Resistência à Flexão

σc

Resistência máxima à compressão

T

Temperatura

W

Teor de água

τrup

Tensão de cisalhamento

wot

Umidade ótima

HR

Umidade Relativa

Vh

Volume
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“We must embrace the best of the past, combine it with the
best of the present, to produce what is best for the future.”
Larry Williamson, EarthCoMegablock

“Engenharia é a nobre profissão que tem por objetivo
aplicar os conhecimentos científicos para melhorar as
condições materiais de existência da humanidade,
preservando e aperfeiçoando o meio ambiente.”
Fernando Lobo Carneiro, Discurso de agradecimento pelo
título de Doutor Honoris Causa da UFRJ em 1987

