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AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO AGREGADO POR MATERIAL 

PARTICULADO DE PAINEL DE FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS SOLO-CIMENTO 

RESUMO 

Existem diversas maneiras de reduzir os impactos ambientais causados pelo descarte incorreto dos 
subprodutos gerados pelas indústrias, desde as abordagens teóricas voltadas para a reeducação dos 
profissionais, até as abordagens práticas onde se reavaliam processos e materiais utilizados. O objetivo deste 
trabalho foi propor alternativa ao descarte do material particulado de painéis de fibras de média densidade 
- MDF, proveniente de marcenarias, reaproveitando-o como agregado adicionado na mistura para a 
produção de tijolos ecológicos à base de solo e cimento. Para tanto, inicialmente, foi realizada revisão da 
literatura correlata em bases de dados para fundamentar a execução deste estudo. Para analisar a 
potencialidade do material particulado como substituição do solo, realizou-se a caracterização físico-química 
através da análise Granulométrica, Fluorescência de Raios X, Difração de Raios X, Termogravimetria e 
Microscopia Eletrônica de Varredura. Posteriormente, foram definidas as formulações para moldagem dos 
corpos de prova, substituindo, parcialmente, o solo pelas porcentagens de 0%, 2%, 4%, 6%, do material 
particulado de MDF. Os corpos de prova foram submetidos aos ensaios tecnológicos de resistência à 
compressão, absorção de água e perda de massa por imersão. A substituição parcial do solo pelo subproduto 
de MDF na confecção dos tijolos proporcionou diminuição da resistência à compressão, chegando a atingir 
média de 0,71 MPa para a formulação com 6% de material particulado de MDF. A absorção de água e a perda 
de massa por imersão, foram maiores para os tijolos com maior quantidade de partículas, quando comparado 
ao tijolo de referência. Com base nos resultados pode-se concluir que a utilização do material particulado de 
MDF na produção de tijolos ecológicos não se mostra viável, tendo em vista que todas as formulações 
apresentaram valores de resistência à compressão simples inferiores aos exigidos pelas Normas Brasileiras. 

Palavras-chave: Construção Civil; Impacto ambiental; Sustentabilidade; Resíduos sólidos. 

ABSTRACT 

There are several ways to reduce the environmental impacts caused by incorrect disposal of byproducts 
generated by industries, from theoretical approaches aimed at re-educating professionals, to practical 
approaches where processes and materials used are reassessed. The objective of this work was to propose 
an alternative to the disposal of Medium Density Fiberboard - MDF particulate material from carpentry, 
reusing it as added aggregate in the mixture for the production of ecological bricks based on soil and cement. 
To do so, initially, a review of the related literature in databases to support the execution of this study was 
made. To analyze the potential of MDF particulate material as a soil replacement, physical-chemical 
characterization was carried out through Granulometric Analysis, X-Ray Fluorescence, X-Ray Diffraction, 
Thermogravimetry and Scanning Electron Microscopy. Subsequently, the formulations for molding the 
samples were defined, partially replacing the soil by percentages of 0%, 2%, 4%, 6% of the MDF particulate 
material. The samples were submitted to technological tests of compressive strength, water absorption and 
mass loss by immersion. The partial replacement of the soil by the MDF by-product in the making of the 
bricks provided a decrease in the compressive strength, reaching an average of 0.71 MPa for the formulation 
with 6% of particulate material of MDF. Water absorption and mass loss by immersion were higher for bricks 
with a higher amount of particles, when compared to the reference brick. Based on the results, it can be 
concluded that the use of MDF particulate material in the production of ecological bricks is not viable, 
considering that all formulations presented lower compressive strength values than those required by the 
Brazilian Standards. 

Keywords: Construction; Environmental impact; Sustainability; Solid waste. 

INTRODUÇÃO 
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Segundo dados de 2020 da Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC (CBIC, 2020), o ramo 

da construção civil representou cerca de 3,7% da economia nacional, após registrar 6,2% e 5,1% em 2016 e 

2014, respectivamente, quando foram sediados no país os Jogos Olímpicos Rio 2016 e a Copa do Mundo FIFA 

2014. Ou seja, apesar de inúmeros eventos como crises internacionais, crises políticas, assim como, 

desaceleração do setor ao longo dos últimos anos, a Construção Civil continua sendo um dos domínios mais 

importantes para a economia do país e, de acordo com a CBIC, o ramo tem apresentado expansão e 

atualmente emprega cerca de 2,5 milhões de trabalhadores, tendo assim, também importante papel social 

(NUNES et al., 2020). 

Entendendo que o setor da construção civil é responsável pela utilização de 20% a 50% dos recursos 

consumidos pela sociedade, sendo a atividade que mais utiliza os recursos naturais (BRASILEIRO et al., 2015), 

é importante que sejam discutidas práticas de manejo dos subprodutos, ou seja, matérias-primas não 

processadas que apresentam capacidade de reutilização enquanto insumos secundários, oriundos da 

atividade.  

 O grande desafio enfrentado pelos pesquisadores é o desenvolvimento de materiais alternativos, 

que reduzam os danos causados pela Construção Civil ao meio ambiente, ao tempo que atendam às 

exigências requeridas pelas normas técnicas. O setor tem buscado inovações tecnológicas e ambientais 

(OLIVEIRA et al., 2014), dentre as alternativas está a aplicação dos tijolos ecológicos. 

Conforme Sanbonsuge et al. (2017), este material é constituído basicamente de solo, que pode ser 

substituído parcialmente pelo reaproveitamento de outros materiais, cimento e água sendo, 

sequencialmente, prensado para chegar na unidade de tijolo. Em sua fabricação, não sofre o processo de 

queima, uma vez que se utiliza o cimento como aglomerante, evitando-se emissão de gases poluentes na 

atmosfera, desmatamento e consumo de energia. 

Betsuyaku (2015) destaca como vantagens deste tipo de tijolo, a dispensa do uso de pilares, vigas e 

formas em construções de pequenas áreas (até 50 m²), o que se traduz em rapidez e eficiência no 

assentamento; a possibilidade de não utilizar revestimento, com acabamento interno aparente; a redução 

dos resíduos pós-obra, o que proporciona ambiente mais limpo no canteiro de obras; o que traz, 

consequentemente, redução no custo de material e de mão de obra. 

Trabalhos utilizando diferentes subprodutos obtiveram resultados satisfatórios, como: Silva et al. 

(2014), que incorporaram subproduto cerâmico em tijolos de solo-cimento; Ashour et al. (2015), 

incorporaram fibras naturais de palha de trigo e palha de cevada nas formulações; Ferreira et al. (2017), 

substituíram parcialmente o cimento por suproduto da casca de arroz em tijolos de solo-cimento; Leonel et 

al. (2017), investigaram a possibilidade de inserção de areia de fundição nas composições dos tijolos; Eko et 

al. (2012), inseriram fibras de aço de pneu na produção de blocos; a maioria destes apresentaram resultados 

favoráveis referentes ao aproveitamento dos subprodutos gerados tanto na indústria da Construção Civil 

quanto nos demais ramos dos setores produtivos.  
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Para Weber et al. (2015), o consumo de madeira em grande escala pelos diversos setores da 

sociedade motiva discussões e questionamentos a respeito dos impactos que os subprodutos das atividades 

madeireiras trazem ao ecossistema, incentivando o desenvolvimento de pesquisas sobre soluções que 

minimizem os impactos ambientais gerados nos processos produtivos, onde a madeira é o principal 

componente. Os autores pontuam ainda que embora o uso de subprodutos de madeira sólida tem sido foco 

de pesquisas publicadas em periódicos científicos, a reinserção de partículas obtidas a partir da 

transformação de painéis como compensados, painéis de Fibras de Média Densidade - MDF e painéis de 

Partículas de Média Densidade - MDP, é tema ainda pouco explorado e carente de publicações no Brasil.  

Dantas Filho (2004) pontua que a utilização do material particulado de madeira como agregado 

miúdo em traços de materiais de construção visa melhorar o conforto ambiental da edificação e dar ao 

subproduto destino que acarrete menos impactos ambientais negativos que a combustão. Neste contexto, 

há crescente interesse, em promover o fechamento do ciclo produtivo ao inserir subprodutos de diversos 

ramos da indústria, a exemplo do material particulado de MDF proveniente das marcenarias.  

REVISÃO TEÓRICA 

Tijolos de solo-cimento 

Segundo o Centro Brasileiro de Construções e Equipamentos Escolares - CEBRACE (1981) e a 

Associação Brasileira de Cimento Portland (2004), o solo-cimento é o material de construção constituído pela 

mistura homogeneizada, compactada e curada de solo, cimento Portland e água em proporções adequadas 

à finalidade de uso. O solo compõe a maior parte da mistura, sendo a fração de cimento entre 5% a 10 % 

suficiente para estabilizar o solo, conferindo-lhe as propriedades desejadas. Os solos ideais para esta mistura 

são aqueles que apresentam boa distribuição do diâmetro de seus grãos (curva granulométrica), isentos de 

matéria orgânica, devendo-se ainda evitar os que contenham argilominerais do tipo montmorilonitas. 

A adição de cimento ao solo contribui significativamente para o aumento de sua resistência 

mecânica, tornando o material final estruturalmente resistente, estável e durável. Apesar do solo ser o 

elemento com maior proporção nos tijolos, a quantidade de cimento utilizada para estabilizá-lo ainda é 

considerada alta (KOLLING et al., 2012). O teor de cimento varia de 4% a 30% em massa (SEGANTINI et al., 

2011; VINAI et al., 2013). Enquanto a ABCP (2004) recomenda teor mínimo de 5%, Vargas (1977) recomenda 

que o teor de cimento em relação ao volume de solo compactado seja de 7% a 14%. 

Com a estabilização, as características do solo são melhoradas. Eko et al. (2012), afirmam que as 

alvenarias com solo estabilizado, passam a suportar carregamento maior e têm melhor desempenho frente 

a elementos naturais prejudiciais. Consequentemente, o solo apresenta menor absorção de água e tem sua 

durabilidade aumentada. 

Os tijolos de solo-cimento têm se destacado como opção atraente para futuras construções. Estes 

tijolos apresentam baixo custo de produção e são considerados ambientalmente favoráveis, visto que, em 

seu processo de fabricação, não se emprega a queima, em comparação com os tijolos cerâmicos 
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convencionais (RODRIGUES et al., 2015). A conformação dos tijolos de solo-cimento pode ser realizada com 

prensa manual ou hidráulica, sendo a mistura fresca colocada dentro de moldes e prensada. O uso do tijolo 

de solo-cimento é bastante difundido no Brasil (SEGANTINI et al., 2011). 

Acchar et al. (2016) apontam como vantagens do tijolo de solo-cimento: a ampla disponibilidade do 

solo na natureza; a simplicidade do processo produtivo, não necessitado de mão de obra especializada; boa 

resistência mecânica e impermeabilidade; possibilidade de utilização aparente, sem revestimentos, em 

virtude da baixa variação das dimensões e aspecto; custos inferiores quando comparado às alvenarias 

convencionais. 

Segantini et al. (2011) afirmam que os tijolos de solo-cimento representam uma opção coerente com 

o Desenvolvimento Sustentável, em virtude do baixo consumo de energia na extração da matéria-prima e 

redução do uso de transporte, pois os tijolos podem ser produzidos com solo do próprio local da obra. Os 

autores ainda pontuam que esse material de construção possibilita a racionalização do processo construtivo 

com o emprego de tijolos modulares, o que favorece o uso das técnicas empregadas na alvenaria estrutural 

(ainda que os tijolos de solo-cimento não sejam indicados para tal uso), proporcionando redução de 

desperdícios e diminuição do volume de entulho gerado. Por fim, os autores acrescentam que, devido à baixa 

variação dimensional, os tijolos de solo-cimento reduzem o consumo de argamassas de assentamento e de 

regularização e têm ainda a vantagem de oferecer conforto térmico e acústico superiores ao das construções 

convencionais. 

De acordo com Souza (2019), nos últimos anos, os tijolos de solo-cimento têm sido associados à 

temática da sustentabilidade, devido ao grande potencial para incorporação de subprodutos apresentado 

por este método construtivo. Atualmente, o custo dos materiais de construção convencionais tem 

aumentado devido à energia necessária para a produção, contribuindo para a escassez de recursos naturais 

e o alto custo de transporte entre as fábricas e o canteiro de obras. Essas preocupações econômicas e 

ambientais têm gerado cada vez mais interesse em pesquisas que envolvam materiais de construção 

alternativos, como tijolos de solo-cimento e técnicas de construção mais sustentáveis (DANSO et al., 2015). 

Propriedades dos tijolos solo-cimento 

A qualidade do material produzido com solo-cimento é depende da qualidade do solo utilizado na 

mistura (GRANDE, 2003). Sendo assim, a NBR 8491 (ABNT, 2012) que trata dos requisitos mínimos para os 

tijolos de solo-cimento, estabelece que estes devem ser moldados conforme os requisitos da NBR 10833 

(ABNT, 2013) e que atendam às suas próprias especificações. Sendo assim, quanto à granulometria e limites 

de Atterberg, o solo utilizado precisa ter 100% dos grãos passantes na peneira 4,8 mm (nº 4) e entre 10% e 

50% passante na peneira 0,075 mm (nº 200), além de Limite de Liquidez menor ou igual a 45% e Índice de 

Plasticidade menor ou igual a 18%.  

As principais propriedades dos tijolos de solo-cimento que constituem os parâmetros de controle 

dos mesmos para atender à NBR 8491 (ABNT, 2012), são a resistência à compressão simples e o índice de 
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absorção de água. A determinação dessas propriedades é realizada através de ensaios tecnológicos mediante 

as exigências da Norma NBR 8492 (ABNT, 2012). Os valores de referência de desempenho estabelecidos pela 

NBR 8491 (ABNT, 2012) para a resistência à compressão simples são de, no mínimo, 2,0 MPa para a média 

aritmética do lote e 1,7 MPa o valor individual de uma amostra. Para a absorção de água, a mesma norma 

estabelece que o lote não deve absorver mais que 20% e que, individualmente, a amostra não deve absorver 

mais que 22% de água. 

De acordo com a ABCP (2004), o solo-cimento possui boa resistência à compressão, durabilidade e 

impermeabilidade, além de baixa retração volumétrica. A resistência mecânica pode ser conceituada como 

a medida de forças externas aplicadas ao material, as quais são necessárias para vencer as forças internas 

entre as partículas elementares, já o índice de absorção permite definir a quantidade de água que o material 

tem capacidade de absorver, representado na forma de porcentagem. 

Segundo Lima (2010), comparando os tijolos solo-cimento com os tijolos cerâmicos convencionais, 

eles são resistentes mecanicamente, podem apresentar durabilidade até 6 vezes superior ao convencional, 

possuem satisfatório índice de permeabilidade e desempenho na resistência à compressão. 

Material particulado de painel de MDF 

 No setor moveleiro e em marcenarias, os subprodutos sólidos gerados pelo painel de MDF, na forma 

de material particulado fino constituído, principalmente, de fibras lignocelulósicas, são provenientes, em sua 

maioria, das operações de usinagem dos painéis: furação e lixamento das peças do móvel em produção 

(GOMES et al., 2017).  Dessa forma, em diversas etapas do processamento dos painéis, desde a fabricação 

até a operação de lixamento de qualquer peça de um móvel, são gerados subprodutos em diferentes 

proporções e com diferentes características (TREIN et al., 2015).  

 Souza (2016) afirma ainda que os subprodutos gerados além de serem volumosos, apresentam 

variedade de aditivos misturados em sua composição, o que torna a separação, reciclagem e reutilização 

ainda mais complexa. 

Gomes et al. (2017) ressaltam que, no Brasil, ainda existem registros de descarte de maneira 

aleatória na natureza, o que acarreta em grave impacto ambiental devido à característica particulada deste 

subproduto, favorecendo a liberação para a atmosfera de compostos orgânicos voláteis, especialmente o 

formaldeído, substância comprovadamente cancerígena de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa 

em Câncer - IARC (2006), através da hidrólise da resina da ureia-formaldeído ou através da queima indevida 

para fins energéticos (GOMES et al., 2017). 

Weber et al. (2015) destacam que o potencial de aproveitamento destes subprodutos é significativo, 

pois podem ser utilizados na fabricação de painéis aglomerados, tijolos e compósitos poliméricos; 

combustível alternativo para geração termoelétrica; produção de produtos de maior valor agregado através 

de conversão térmica; entre outras, quer seja como matéria-prima secundária ou pelo potencial energético. 

No entanto, para potencializar o uso destes subprodutos como matéria-prima alternativa em outros 
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processos, as empresas devem promover o gerenciamento correto no seu processo industrial, tendo em vista 

que apesar de serem classificados pela NBR 10004 (ABNT, 2004) como Classe II, resíduo não perigoso, são 

oriundos de processos industriais, o que obriga as empresas geradoras destinar de forma adequada os 

mesmos (SOUZA, 2016).  

De acordo com Trein et al. (2015), soluções que visem avaliar a viabilidade da reutilização dos 

subprodutos provenientes de painéis de MDF utilizados na fabricação de móveis, tanto na Construção Civil 

quanto em outros segmentos, incorporando-os na produção são importantes, pois atendem ao compromisso 

ambiental e aos interesses econômicos da indústria. 

Importância do fechamento de ciclo no setor produtivo 

Segundo Foster et al. (2016), o elevado ritmo de descarte de materiais, impulsionado pelo modelo 

linear de produção e consumo de bens, representa desafio para a gestão de resíduos sólidos, cuja maior 

parte seja destinada para aterros sanitários, seguida pelos processos de reciclagem, incineração, deposição 

em aterros e compostagem. 

As alternativas de destinação supracitadas geram diversos impactos ambientais: além da crescente 

limitação devida à oferta restrita de espaço nas proximidades dos centros urbanos. Nos aterros sanitários, a 

produção de chorume e a ausência de tratamento adequado contribuem com a poluição dos solos e corpos 

d'água em seu entorno; com o processo de incineração há a produção de gases de efeito estufa (GEE), 

dioxinas e poluentes atmosféricos, e continua gerando resíduos sólidos que precisam de destinação (FOSTER 

et al., 2016). 

Uma vez que as destinações atuais não se mostram capazes de solucionar de maneira satisfatória os 

problemas ambientais relacionados aos resíduos sólidos, existe a necessidade de encontrar alternativas que 

englobem o modelo produtivo como todo (FOSTER et al., 2016). Uma das proposições de reestruturação do 

modelo produtivo é a Economia Circular que, segundo Sehnem et al. (2019), representa conceito em que o 

crescimento e a prosperidade são dissociados dos recursos naturais, consumo e degradação do ecossistema 

disponíveis a partir do fechamento do ciclo produtivo, que, por sua vez, visa reinserir os materiais no processo 

de produção, minimizando assim a quantidade de subprodutos e resíduos depositados no meio ambiente 

(RIBEIRO et al., 2014). 

Sendo assim, diante dos impactos ambientais negativos provenientes das indústrias da Construção 

Civil e do setor moveleiro supracitados, a incorporação do material particulado de MDF em tijolos de solo-

cimento mostra-se como possível solução para o fechamento de ciclo para duas cadeias produtivas que têm 

significativa relevância quanto à geração de subprodutos no panorama nacional.   

METODOLOGIA 

O presente trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Alagoas (IFAL) e teve como objetivo avaliar 

a eficiência da incorporação do material particulado de painel de MDF através do comparativo das amostras.  
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O método de pesquisa adotado consistiu no desenvolvimento experimental, ou seja, a pesquisa teve 

natureza tecnológica com abordagem quantitativa e foi executada in vitro (Laboratório). 

 

Para alcançar o objetivo, foi realizada a caracterização do solo e o do material particulado de MDF, 

materiais componentes da mistura, a partir dos ensaios de Análise Granulométrica, análise química por 

Fluorescência de Raios X (FRX), Difração de Raios X (DRX), Análises Térmicas (TG) e Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) e, com base nessas características, elaborar composições para aplicação de métodos na 

produção de tijolos ecológicos. 

Com isso, pode-se analisar as propriedades físicas e mecânicas da amostra referência e das composições 

com incorporação do material particulado de MDF; 

Materiais 

O solo utilizado foi obtido nas dependências do Instituto Federal de Alagoas Campus Palmeira dos 

Índios, município do agreste do estado de Alagoas, sendo as amostras preparadas de acordo com a norma 

NBR 6457 (ABNT, 2016). As amostras do material particulado de painel de fibra de média densidade em 

marcenaria localizada no mesmo município. Anteriormente aos ensaios, as matérias-primas foram limpas 

para que todo material utilizado na fabricação dos tijolos estivesse isento de matéria orgânica e outras 

impurezas. 

O cimento utilizado na pesquisa foi o cimento composto CP II Z-32. Este tipo de cimento apresenta 

propriedades condizentes com as recomendações da ABCP para produção de composições solo-cimento. 

A água utilizada na pesquisa foi proveniente do sistema de abastecimento público da cidade de 

Palmeira dos Índios/AL, na proporção de 0,65, em relação à massa de cimento, para o traço referência. A 

medida que o material particulado de MDF foi incorporado, a relação entre água e cimento precisou ser 

ajustada para 0,75. 

Métodos 

Para a caracterização, o solo foi submetido à Análise Granulométrica e à determinação dos Índices 

de Consistência. O material particulado de MDF foi caracterizado pelas seguintes técnicas: Análise 

Granulométrica, análise química por Fluorescência de Raios X (FRX), análise por Difração de Raios X (DRX), 

análise Termogravimétrica (TG) e da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).  

Com base nas análises físico-químicas e mineralógica do material particulado de MDF, observou-se 

que suas características não apresentam propriedades pozolânicas, impossibilitando a substituição do 

cimento em materiais cimentícios, limitando o uso neste estudo como material inerte.  

Desta forma, o material particulado de MDF substituiu parcialmente o solo com percentuais em 

massa de 0% (traço de referência – T0), 2% (T1), 4% (T2) e 6% (T3), perfazendo 4 formulações diferentes, 

conforme relacionadas na Tabela 1. 

Tabela 1: Percentual das matérias-primas utilizadas para os tijolos com os traços analisados. 
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 Percentual das matérias-primas 

Traços Cimento Solo Material particulado de MDF 

T0 14% 86% 0% 

T1 14% 84% 2% 

T2 14% 82% 4% 

T3 14% 80% 6% 

Fonte: Autor (2021). 

Moldagem dos corpos de prova 

 Os tijolos foram moldados de acordo com a norma NBR 10833 (ABNT, 2013), seguindo a sequência 

de separação dos elementos do traço, em seguida homogeneização manual seca, adição da água e 

homogeneização úmida. A moldagem foi realizada utilizando a prensa mecânica, obtendo-se tijolos com 

espessura 70 mm, largura 125 mm e comprimento 250 mm. Para cada traço proposto foram moldados 06 

tijolos, sendo 03 para absorção de água e 03 para resistência à compressão. Os mesmos corpos-de-prova 

utilizados para o ensaio de absorção de água foram posteriormente utilizados no ensaio de perda de massa 

por imersão. 

 O procedimento de cura dos tijolos visa melhorar o seu endurecimento deixando-o mais resistente e 

firme. O objetivo é retardar a evaporação da água usada no preparo da mistura, garantindo a completa 

hidratação do cimento e as reações químicas necessárias entre todos os componentes. 

Ensaios Tecnológicos 

Absorção de Água  

 O ensaio de absorção de água dos tijolos foi realizado de acordo com a NBR 8492 (ABNT, 2012), após 

a cura, com idade superior aos 28 dias. Os tijolos foram pesados e colocados em estufa em temperaturas 

entre 105°C e 110°C, até atingirem constância de massa. Após o processo de secagem os tijolos foram 

novamente pesados para que se pudesse registrar sua massa seca. Em seguida, os tijolos foram imersos em 

água pelo período de 24h consecutivas. Após esse período, os tijolos foram então retirados da imersão, 

enxugando-se o excesso de água com o uso de pano levemente umedecido e, então, pesados. 

 O cálculo da absorção de água (AA) dos tijolos foi realizado na relação entre a massa seca (Ms) e 

massa úmida (Mu), conforme Equação 1: 

𝐴𝐴 =
𝑀𝑢  − 𝑀𝑠

𝑀𝑠
 (1) 

Perda de Massa por Imersão 

Nesse ensaio foi possível verificar a porcentagem de perda de massa dos tijolos por imersão e 

secagem, tendo como base o ME-61 - Métodos de Ensaio Determinação da Perda de Massa por Imersão de 

Solos Compactados com Equipamento Miniatura (ME-61, 2003). 
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Após o registro da massa seca de todas as amostras, os tijolos foram imersos individualmente em 

água, para que não houvesse mistura da massa desprendida das amostras, por período de 72 horas. Para que 

a maior área superficial possível ficasse exposta, cada amostra foi suspensa acima das bandejas coletoras, 

como ilustra a Figura 1 abaixo. 

Figura 1: (a) Bandeja e suporte utilizados para o ensaio de perda de massa por imersão e (b) exemplo de um dos 
tijolos posicionado sobre o suporte.  

Fonte: Autor, 2021. 

Ao fim do período de imersão, as bandejas foram retiradas de seus recipientes, o excesso de água foi 

removido para que apenas o material desprendido das amostras pudesse ser conduzido à estufa, onde 

permaneceu por 24 horas. Dessa maneira foi possível a obtenção das massas secas de cada amostra ensaiada. 

 A perda de massa (Pi) dos tijolos vazados foi determinada pela Equação 2, através da relação entre a 

massa desprendida (md) e da massa seca do tijolo (m0): 

𝑃𝑖 =
(𝑚𝑑  𝑥 100)

𝑚𝑜
 (2) 

Resistência à compressão simples  

 O ensaio foi realizado conforme a NBR 8492 (ABNT, 2012), após a moldagem e cura, com idade 

superior aos 28 dias, os tijolos foram cortados ao meio, perpendicularmente à maior dimensão. Essas 

metades foram sobrepostas, ligadas por uma pasta de cimento, os prismas formados pela ligação das 

metades dos tijolos tiveram suas faces superior e inferior regularizadas com pasta de cimento, como 

exemplificado na Figura 2.  
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Figura 2: - Corpos de prova prismáticos dos tijolos capeados.  

Fonte: Autor (2021). 

Após o endurecimento da pasta de cimento, os prismas foram submersos em água por 6 horas, 

conforme prescreve a NBR 8492 (ABNT, 2012) e, então, levados à prensa hidráulica, onde foram submetidos 

a incremento constante de carga de compressão até que ocorresse a ruptura.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ensaio granulométrico do solo 

A Figura 3 apresenta a curva granulométrica obtida através da porcentagem de massa do solo 

utilizado nas formulações propostas que passou por cada peneira. 

Figura 3: Curva granulométrica do solo.  

Fonte: Autor (2021). 

Ao analisar a curva pode-se observar que a amostra do material coletada é bem graduada, uma vez 

que a curva contempla vários diâmetros de partículas. O solo utilizado para moldagem dos tijolos atende às 

prescrições da norma técnica NBR 10833 (ABNT, 2013), uma vez que 100% da massa passou na peneira de 

4,8 mm e 35% na peneira de 0,075 mm, resultado semelhante foi obtido por Souza (2019), onde 100% do 

solo analisado passou na peneira de 4,8 mm e 36% passante na peneira de 0,075 mm. 

A Tabela 2, apresenta a distribuição granulométrica do solo analisado.  

Tabela 2: Classificação granulométrica do solo do campus Palmeira dos Índios 

Distribuição granulométrica (%) 
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Argila 0,70 

Silte 36,29 

Areia Fina 51,40 

Areia Média 5,10 

Areia Grossa 6,50 

Fonte: Autor (2021). 

O percentual de areia encontrado no solo foi de 63%, atendendo o recomendado pela ABCP (2004), 

enquadrando-se na faixa de 50 a 90%. A porcentagem de 10 a 50% de argila e silte atende ao prescrito na 

NBR 10833 (ABNT, 2013), apresentando percentual de argila de 0,7% e de silte igual a 36,29%. 

A não uniformidade na distribuição granulométrica, quando associada à presença de finos, confere 

aumento na estabilidade do solo, possibilitando maior resistência. A porcentagem de finos relaciona-se com 

a presença de argilominerais, que proporcionarão efeito microfiller, implicando em diminuição dos poros, 

aumentando a densidade do material e a resistência à compressão (SOUZA, 2019). 

Determinação dos índices de consistência do solo 

A Tabela 3 apresenta o resultado dos Limites de Liquidez e Plasticidade para o solo utilizado na 

fabricação dos tijolos de solo-cimento estudados, bem como o resultado do Índice de Plasticidade. Ressalta-

se que não houve necessidade de correção para obtenção de melhores resultados. 

Tabela 3: Índices de consistência do solo do campus Palmeira dos Índios 

Índices de consistência (%) 

Limite de Liquidez 26,89 

Limite de Plasticidade 18,37 

Índice de Plasticidade 8,52 

Fonte: Autor (2021). 

Segundo a ABCP (2004), solos arenosos tendem a exigir menor consumo de cimento, diferentemente 

do que ocorre com solos que apresentam grande quantidade de silte e argila. Destaca-se que a argila é 

importante para promover coesão e permitir o manuseio e a desmoldagem dos tijolos. A plasticidade de um 

solo é influenciada pela textura e pela natureza mineralógica das argilas presentes. Quanto maior o índice de 

plasticidade, maior será a suscetibilidade do material às variações dimensionais, resultantes do inchamento 

do solo, quando úmido e de sua retração, quando seco. 

Ensaio granulométrico do material particulado do MDF 

De maneira análoga ao procedimento realizado para a amostra de solo, a amostra de material 

particulado de MDF foi submetida ao peneiramento, cujos dados foram plotados em gráfico, como mostra a 

Figura 4, que representa a porcentagem de massa passante na série de peneiras utilizada. 
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Figura 4: Curva granulométrica do material particulado de MDF.  

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2021). 

A partir das porcentagens passantes da série de peneiras, pode-se observar que o material 

particulado de MDF apresenta grãos com dimensões maiores que o solo utilizado, com predominância na 

faixa que compreende de 0,60 mm a 1,20 mm. 

Estes resultados divergem dos resultados de Valcarenghi e Ribeiro (2013) que, em sua pesquisa, 

obtiveram uma porcentagem passante de 98% na peneira de 1,20 mm e 90% na peneira de 0,60 mm. Hillig 

et al. (2011) pontuaram que o material particulado de MDF apresentava distribuição granulométrica 

heterogênea, com percentual significativo de material em todas as faixas de granulometria ensaiadas, com 

diâmetro médio superficial de 72 µm. 

Análise química por fluorescência do material particulado de MDF 

A análise do material particulado de MDF por Fluorescência de Raios X proporcionou a identificação 

dos elementos químicos que são parte constituinte do subproduto, conforme apresenta a Tabela 4. 

Tabela 4: Análise de Fluorescência de Raios X do material particulado de MDF. 

ELEMENTOS QUÍMICOS Ti Fe Ca K Na Mn S Al P Si 

Concentração (%) 45.182 19.262 14.242 10.893 6.218 1.933 0.990 0.754 0.270 0.255 

Fonte: Autor (2021). 

Na Tabela 4 da espectroscopia de Raios X do material particulado de MDF, observa-se que o Titânio 

(Ti) é o elemento químico majoritário, apresentando concentração de aproximadamente 45,182% do total 

da amostra, seguido do Ferro (Fe) com 19,262%, do Cálcio (Ca) com 14,242% e do Potássio com 10,893%.  

A presença do elemento majoritário titânio se justifica pelo fato de maior comercialização de móveis 

de MDF ser na cor branca, gerando assim grande parte do subproduto. O pigmento de coloração branca 

apresenta o dióxido de titânio na sua pigmentação. Por terem custo menos elevado, os fabricantes utilizam 

ainda esse tipo de painel para forros e revestimentos dos móveis, mesmo aqueles que externamente são de 

outras cores. A presença do ferro na amostra pode ser associada aos pigmentos de colorações vermelha, 
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marrom e amarelo dos painéis de MDF. Os elementos potássio e cálcio são oriundos do extrativismo da 

madeira, que ocorrem na casca, folhas e acículas, flores, frutos e sementes da árvore (KLOCK et al., 2005).  

Souza (2016) também obteve resultados similares, identificando os mesmos parâmetros inorgânicos 

em sua pesquisa, quando caracterizou o subproduto de MDF para uso como carga em matriz polimérica. A 

autora obteve como resultados, percentuais maiores que 50% de titânio, entre 5 e 50% de cálcio, ferro, 

potássio e enxofre, além de fração mínima, inferior a 5% de manganês.  

Difração de Raios X do material particulado de MDF 

A Figura 5 exibe os resultados da Difração de Raios X do material particulado de MDF. 

 

Figura 5: Difração de Raios X do material particulado de MDF. 

Fonte: Autor (2021). 

Nota-se que a amostra apresenta picos característicos da celulose, da hemicelulose-lignina, 

resultados que estão de acordo com outros pesquisadores, como Gomes et al. (2017), que pontua que os 

picos são característicos de reflexões dos planos cristalográficos da celulose tipo I forma polimórfica da 

celulose de ocorrência natural. Este resultado confirma as fibras lignocelulósicas como principais 

constituintes estruturais do MDF. 

Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV  

A Figura 6 apresenta a microscopia do material particulado de MDF com ampliações de 699 (Figura 

6a) e 1010 (Figura 6b) vezes o tamanho real das partículas. 

Figura 6: (a) Microscopia do subproduto de MDF ampliada em 699x e (b) 1010x.  



  

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2021). 

Pode-se perceber que, no material, as fibras apresentam-se individualizadas, sem disposição 

organizada e sem ocorrência de feixes. Observa-se a elevada incidência de rupturas transversais, indicando 

condições mais rigorosas de desfibramento, de maneira similar ao observado por Belini et al. (2008). 

Resultado semelhante foi obtido por Gomes et al. (2017), onde foi verificada a estrutura fibrosa típica 

formada pelas fibras lignocelulósicas e formato achatado das fibras presentes na amostra. Na análise do 

subproduto não foram observados vestígios de outros materiais ou contaminantes que pudessem interferir 

no processamento do material e aplicação em compósitos. Uma característica importante observada foi a 

presença de aglomerados e de certa heterogeneidade nas características anatômicas das fibras que 

compõem o subproduto.  

Análise Térmica do material particulado de MDF       

 A Figura 7 apresenta a Análise Termogravimétrica e Análise Térmica Diferencial do material 

particulado de MDF. 

Figura 7: Gráficos da Análise Termogravimétrica e da Análise Térmica Diferencial do material particulado de MDF.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2021). 

   

        (a)                                    (b) 
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Pode-se observar que a amostra passou pelo processo de degradação em três eventos. No primeiro, 

o material degrada mais lentamente até 285°C na curva de TG. Resultado similar foi obtido por Kreutz (2019), 

que observou que o início da perda de massa para o subproduto de MDF ocorreu em 284°C. A autora pontua 

ainda que o primeiro evento de perda de massa pode ser atribuído à perda da umidade presente no 

subproduto que, segundo Ferreira (2014), é característica higroscópica dos materiais constituídos de 

celulose. No segundo evento, a degradação acontece mais rapidamente entre 285°C e 430°C. 

De acordo com Gomes et al. (2017) o segundo evento de perda de massa está associado à liberação 

de matéria volátil, sendo esta constituída por compostos químicos agregados à madeira e seus derivados, 

como o formaldeído.  

 No terceiro evento, entre 430°C e 600°C, a degradação ainda é rápida, mas se observa retenção de 

massa ligeiramente maior, conforme há o aumento da temperatura. Nesse evento ocorre a degradação de 

constituintes carbonosos, como a lignina (GOMES et al., 2017). 

 A curva DTA, apresenta dois picos exotérmicos, em aproximadamente 400°C e 550°C, referentes a 

decomposição da hemicelulose, celulose e lignina, matéria orgânica proveniente do subproduto (ZENG et al., 

2018), com presenças confirmadas no difratograma de Raios X.  A perda de massa está relacionada à perda 

de voláteis, ou seja, material orgânico, como também a decomposição de carbonatos e perda de água. 

Ensaios Tecnológicos 

Absorção de Água tijolos vazados 

 A Figura 8 apresenta os valores em porcentagem de absorção de água dos tijolos utilizados como 

corpos de prova para os traços de mistura T0, T1, T2 e T3, contendo respectivamente 0%, 2%, 4% e 6% de 

material particulado de MDF em substituição parcial ao solo. 

Figura 8: Média percentual de absorção de água dos corpos-de-prova para os quatro traços propostos.  

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2021). 

Os traços T0, T1 e T2 apresentaram, respectivamente, porcentagens médias de absorção de água 

16,26%, 16,55% e 19,70%. Os valores encontram-se em conformidade, abaixo do valor limite de 20% 

estabelecido pela norma NBR 8492 (ABNT, 2012). A absorção de água do traço T3 atingiu o valor médio de 

23,79%, não atendendo à especificação da referida norma técnica.  
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Verificou-se também que a absorção de água apresentou tendência de aumento com a incorporação 

do material particulado de MDF, isto pode ser justificado pelo aumento da quantidade de hemicelulose, 

lignina e celulose, entre outros, presentes neste subproduto. 

Ao analisar a aplicação da casca do café aos tijolos de solo-cimento, Castro (2017) obteve resultados 

semelhantes. O autor pontuou que a presença desses componentes químicos pode explicar a falta de 

interação entre o sistema solo-cimento-subproduto, o que tende a retardar ou mesmo impedir a hidratação 

do cimento, promovendo acréscimo no volume de vazios, tornando o material mais poroso e, 

consequentemente, com maior capacidade de absorver água, conforme o aumento no teor de partículas 

incorporadas. 

Perda de Massa por Imersão tijolos vazados 

 Na Figura 9 estão representados os valores percentuais calculados no ensaio de perda de massa por 

imersão.  

 

Figura 9: Perda de massa por imersão dos corpos-de-prova para os quatro traços propostos.  

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2021). 

Observa-se que para todos os traços propostos as porcentagens de massa seca desprendida dos 

corpos de prova foram significativamente mais baixas que o valor de 5% utilizado como referência pelo 

método de ensaio ME-61 (2003), resultado também evidenciado por Carvalho et al. (2015). Dentre as 3 

formulações que utilizaram substituição parcial do material particulado de MDF, o melhor resultado foi 

evidenciado em T1, com percentual médio de 0,0356%. 

Os baixos percentuais de massa seca desprendida dos tijolos obtidos para T1 e T2 confirmam os 

resultados de absorção de água dessas formulações, evidenciando o rearranjo dos grãos ao serem 

conformados na prensa e submetidos à aplicação de carga na mistura (moldagem) de modo a diminuir os 

vazios e, consequentemente, a absorção dos tijolos e carreamento dos grãos, quando em presença de água 

(MENDONÇA et al., 2012). 

Resistência à compressão tijolos vazados  
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Na Figura 10 estão apresentados os valores médios obtidos no ensaio de resistência à compressão 

simples para os traços de mistura T0, T1, T2 e T3, contendo respectivamente 0%, 2%, 4% e 6% de material 

particulado de MDF em substituição parcial ao solo. 

Figura 10: Valores médios de resistência à compressão dos tijolos dos traços propostos.  

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2021). 

Analisando os valores de resistência obtidos para os quatro traços ensaiados verifica-se redução 

acentuada dos valores médios de resistência à compressão simples dos traços T1, T2 e T3, contendo material 

particulado de MDF quando comparados com o traço T0, utilizado como referência. O traço T0 obteve 2,05 

MPa como valor médio de resistência, T1 e T2 obtiveram o mesmo valor médio de 0,94 MPa e T3 obteve 0,71 

MPa. Os resultados foram similares aos de Bianchi et al. (2019) que atribuíram a diminuição da resistência 

média à compressão à retenção de parte da água pelo material particulado de MDF que substituiu parte do 

solo, comprometendo a hidratação do cimento e, consequentemente, influenciando a resistência das 

amostras. 

Observa-se que os traços T1, T2 e T3, contendo material particulado de MDF, apresentaram 

resistências inferiores aos mínimos prescritos pela norma técnica NBR 8492 (ABNT, 2012), que são 2,00 MPa 

para a média e 1,70 MPa para mínimo individual das amostras.  

Cavalcanti Filho (2016) e Teixeira et al. (2021), destacam fatores a serem considerados, são: o 

capeamento dos prismas e a geometria do tijolo vazado que favorece a concentração de tensão nas bordas 

do tijolo, onde a área perpendicular à força é cerca de 70% menor que a área líquida do tijolo. Portanto, 

apesar de ser possível obter resultados compatíveis com as prescrições normativas, a metodologia descrita 

na NBR 8492 (ABNT, 2012) não é favorável aos tijolos vazados de solo-cimento. Como alternativa, pode-se 

realizar os ensaios de resistência à compressão simples com corpos-de-prova cilíndricos como recomenda a 

norma técnica NBR 10834 (ABNT, 2013).  

É importante ressaltar que os prismas foram ensaiados após período de 6 horas de imersão em água, 

o que certamente contribui para redução no valor da resistência obtida para os quatro traços; mas de forma 

mais significativa para T1, T2 e T3, que se mostraram mais porosos, com base nos resultados de absorção de 

água. 
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CONCLUSÕES 

Este trabalho se propôs a avaliar a viabilidade da substituição parcial do solo por material particulado 

de MDF em formulações de tijolos de solo-cimento para emprego na construção civil, proporcionando, por 

consequência, destinação menos nociva para o meio ambiente ao evitar o descarte sem o devido tratamento 

desse subproduto. 

 O solo utilizado nas formulações atendeu ao que prescreve a NBR 10833 (ABNT, 2013), tendo 100% 

de sua massa passante na peneira 4,8 mm e 35% passante pela peneira 0,075 mm com Limite de Liquidez de 

26,89%, Limite de Plasticidade de 18,37% e Índice de Plasticidade de 8,52%. O material particulado de MDF 

apresentou 100% de massa passante na peneira 4,8 mm e 6,74% na peneira 0,15 mm. 

 Na análise por Fluorescência de Raios X, pode-se observar a predominância (45,18%) de titânio na 

composição do material particulado de MDF, proveniente do dióxido de titânio na composição da 

pigmentação branca, amplamente utilizada no setor moveleiro, além de ferro, cálcio e potássio, somando 

44,40%, entre outros elementos. 

 A partir da Difração de Raios X, pode-se observar picos de lignina-hemicelulose e celulose na amostra 

ensaiada, o que pode justificar os comportamentos observados no terceiro evento de perda de massa na 

análise termogravimétrica e no ensaio tecnológico de absorção de água. 

No ensaio tecnológico de absorção de água, apenas o traço T3 superou a porcentagem de 20% de 

absorção de água que a NBR 8492 (ABNT, 2012) estabelece como critério para esse ensaio, alcançando 

23,79% como média. Os traços T1 e T2 obtiveram, respectivamente, 16,55% e 19,70% no mesmo ensaio, 

resultado que está em conformidade com às prescrições normativas. 

Todas as formulações de tijolos incorporados do material particulado de MDF obtiveram resultados 

abaixo dos 5%, mostrando-se adequados aos critérios do ensaio de perda de massa por imersão segundo o 

ME-61 (2003), tendo T1 perdido apenas 0,0356% de massa, T2 teve 0,0540% e T3 perdeu 0,0753% de sua 

massa, quando comparada com a massa seca do tijolo submetido ao ensaio. 

Entretanto, ainda que o referencial teórico e metodologia utilizada estejam alinhados com as normas 

técnicas pertinentes e com outros trabalhos que alcançaram resultados satisfatórios, as amostras analisadas 

neste trabalho não alcançaram resultados satisfatórios no ensaio de resistência à compressão simples. Para 

avaliar este parâmetro, a NBR 8492 (ABNT, 2012) prescreve resistência média mínima de 2,0 MPa, enquanto 

o valor individual não deve ser inferior a 1,70 MPa. Neste ensaio, todos os traços propostos obtiveram 

resultados inferiores aos critérios, sendo as resistências médias de T1, T2 e T3, respectivamente, 0,94 MPa, 

0,94 MPa e 0,71 MPa, não podendo ser utilizados como alvenaria não-estrutural. 

Todavia, o presente trabalho não tem a intenção de encerrar as pesquisas a respeito do subproduto 

estudado, uma vez que os resultados aqui registrados podem servir como parâmetros norteadores e 

fundamentar pesquisas futuras, contribuindo com a comunidade científica. 
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Revista Eletrônica de Materiais e Processos, v. 7, n. 3, p. 185- 191, 2012. 

KREUTZ, J. C. Propriedades mecânicas e térmicas de compósitos de poliestireno e MDF. Dissertação (Mestrado em 
Química) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, Toledo, 2019. 

LEONEL, R. F. et al. Characterization of soil-cement bricks with incorporation of used foundry sand. Cerâmica, v. 63, n. 
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