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Diversos s~o os materiais que podem ser empregados na construc~o de terrei
ros para secagem de cafe; no entanto, nem todos s~o adequados, seja devido ao cus
to ou a dificuldade de execucao. 0 uso de solo-cimento na construcao de terreiros
para secagem de cafe, cereais ou graos leguminosos vem de encontro a necessidade
de dispor de um material de boa qualidade, barato e de facil manuseio.

Este Boletim visa apresentar esta alternativa ao produtor rural que, muitas
vezes, desconhece as inumeras possibilidades de utilizac~o do solo-cimento na sua
propriedade: desde pisos ate casas e galpoes.

A combinacao de solo com cimento e agua, cada um deles em quantidades defi
nidas, resulta numa mistura homogenea que apos compactada e curada, constitui-se
num material com boa resistencia mecanica e durabilidade: 0 solo-cimento.

A dosagem do solo-cimento deve ser sempre feita em laboratorio capacitado
(a ABCP dispoe de laboratorio especializado para 0 atendimento dos interessados)
que fornecera 0 tra~o, ou seja, as quantidades necessarias de solo, cimento e agua
para obter a mistura adequada.
2.1 Solo

o solo a ser utilizado na mistura deve ser preferencialmente do tipo aren~
so, isto e, com predominancia de areia ou de pequenos pedregulhos e com pouca qua~
tidade de material fino (argila).

Solo muito argiloso pode requerer uma quantidade maior de cimento e mos
trar-se de diflcil mistura e compactacao. Quando tal situacao ocorrer, recomenda-se
adicionar areia numa quantidade conveniente.

o solo nao deve conter materi a organi ca, ja que sua presenca pode infl uen
ciar de forma negativa a qualidade final do solo-cimento. -

A escolha do solo para a fabricacao do solo-cimento e bastante simples, se
ja ele proveniente de jazidas ou mesmo do local da obra. Uma vez retirada a camada
superficial organica, 0 solo a ser utilizado deve ser submetido ao teste dazcaixa:

a) toma-se uma porcao de solo bem peneirado (para tirar pedras e torroes) e mistu
ra-se agua aos poucos, ate que 0 solo comece a grudar na lamina da colher de pe
drei ro; -

b) coloca-se 0 solo umedecido em uma caixa de madeira com as dimensoes internas in
dicadas na Figura 1. A caixa deve estar lubrificada com oleo diesel ou similar~
Enche-se a caixa ate a borda e alisa-se com a colher;



c) deixa-se a caixa guardada em ambiente fechado, protegida do sol e da chuva, du
rante 7 dias. Apas esse perTodo, faz-se a leitura da retracao no sentido do
comprimento da caixa, conforme mostra a Figura 2. Se 0 total da retracao, ou
seja, 0 encolhimento do solo somando-se as medidas feitas nos dois cantos da
caixa nao ultrapassar 2 em e nao aparecerem trincas na amostra, 0 solo pode ser
utilizado; envia-se, entao, cerca de 50 kg desse solo para se determinar no la
boratario a quantidade de cimento necessaria.

No entanto, para obras de pequeno porte, em propriedades isoladas onde haja di
ficuldades para 0 envio de amostras para ensaios, admite-se 0 traco de 1:12 em
volume, isto e, uma parte de cimento para cada doze partes de solo arenoso (Fi
gura 3) que tenha passado no teste da eaixa.
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2.2 Cimento

r de grande importancia a quantidade de cimento a ser colocada na mistura,
pelos inconvenientes que podem surgir de uma opcao errada: se insuficiente, fara
com que 0 solo-cimento seja pouco resistente e pouco duravel; em excesso, alem de
tornar a obra mais cara, pode provocar abertura demasiada das pequenas trincas que
aparecem normalmente no piso.

Podera ser usado qualquer tipo de cimento comumente encontrado no mercado,
que sac:

- Cimento Portland Comum (CP);
- Cimento Portland de Alto-Forno (AF);
- Cimento Portland Pozolanico (POZ).



2.3 Agua

A agua
alcalis etc.

nao deve ter substanci as noci vas ao cimento, ta is como sa is, humus,
Considera-se satisfat6(ia a agua potavel.

as terreiros de solo-cimento para secagem de cafe devem situar-se nos POll
tos mais ensolarados e secos da propriedade, em areas planas ou com pequena decli
vidade, em urn nivel inferior ao das instalac;:oes de recepc;:aoe preparo e em nivel
superior as instalac;:oes de armazenagem e beneficiamento,a fim de facilitar 0 trans
porte dos graos em cada uma daquelas operac;:oes.

Deve-se evitar areas com solos que nao oferec;:am born suporte (por exemplo,
solos moles ou expansivos).

A area necessaria de terreiro de solo-cimento para secagem de cafe pode ser
estimada em 15 m2 a 20 m2 para cada lote de 1000 covas de cafe, ou calculada atra
yeS da f6rmula proposta pelo Instituto Brasileiro do Cafe (IBC):

A = 0,02 . P . t
c

A = area do terreiro (m2
);

P = media anual de cafe produzido (litros);

t = tempo medio de secagem na regiao (dias);

c = periodo de colheita (dias).

Nas regioes onde 0 tempo de secagem do cafe seja, em media, de 10 dias, PQ
de-se utilizar 0 Quadro 1, obtido a partir da f6rmula do IBC.

QUADRO 1 - Area necessaria de terreiro de solo-cimento (em m2)

Periodo de Media anual de cafe produzido (1itros)
co 1heita {-
(dias) 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

25 80 160 240 320 400
-+ 30 67 133 200 267 333

35 57 114 171 229 286
40 50 100 150 200 250
45 44 89 133 178 222
50 40 80 120 160 200

POR EXEMPLO:

Uma propriedade cuja produc;:aomedia anual seja de 20.000 litros de cafe,com
urn periodo de colheita de 30 dias, necessitara de 133 m2 de terreiro,aproximadame~
te, conforme indicado no Quadro 1.

a formato retangular e 0 mais comum; para 0 exemplo citado pode-se adotar
as dimensoes de 10 m x 13 m.



A subdivisao em quadras e recomendave1, uma vez que nem sempre e posslve1
ter toda a construcao num so nlve1 do terreno, a1em de facilitar 0 escoamento da
agua de chuva e a secagem de 10tes de cafe com diferentes teores de umidade.

A demarcacao e feita cravando-se estacas de madeira nas quais serao estica
dos fios ou cordoes para orientar 0 a1inhamento do terreiro de solo-cimento. Nessas
estacas, que deverao ser fixadas a pe10 menos 40 cm a1em da area necessaria para 0
terreiro, de modo a nao interferir nos servicos de pavimentacao (Figura 4), serao
marcadas, com tinta bem vislve1, as espessuras de cada camada do terreiro. Faz-se,
entao, a 1impeza do terreno, retirando-se a camada superficial de solo que contenha
vegetacao ou material organico e, em seguida, os cortes e aterros necessarios, ate
que toda a area fique regu1arizada.

o preparo do terreno consiste em escarificar 0 solo numa profundidade mlni
ma de 10 cm, pu1veriza-10, umedece-10 e compacta-10 novamente.

A compactacao deve ser cuidadosa e cobrir toda a area; e necessario socar
bem 0 solo para que e1e fique firme; por isso, recomenda-se dividl-10 em faixas de
2 m a 3 m de 1argura, para me1hor orientacao do operador. Usa-se primeiro 0 soque
te de pontas, seguido do soquete 1iso para acabamento final, conforme mostram as
Figuras Sa e Sb.
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Se for utilizado solo local na confeccao do solo-cimento, ele devera ser re
movido ate uma espessura de 15 em e depositado ao lade da obra, devidamente prote
gido para evitar alteracao da umidade. -

A drenagem do terreiro de solo-cimento se resume na captacao e no escoamen
to da agua da chuva. No preparo do terreno (escarificacao, umedecimento e recompa~
tacao) preve-se 0 caimento adequado, em torno de 1,5%, seja no sentido do compri
men to ou da largura do terreiro. -

a Quadro 2 apresenta 0 desnl ve1 total do terreno para algumas medi das no
sentido de caimento adotado.

Medida do sentido Desnlvel total
de caimento do terreno
(em metros) (em centlmetros)

5 7,5
10 15,0
15 22,5
20 30,0
25 37,5
30 45,0



-Assim, se 0 sentido adotado para 0 escoamento da agua medir 20 m, 0 caimen
to total necessario sera de 30 cm (Figura 6).

a escoamento da agua podera ser efetuado atraves de ralos ou canaletas cons
truldos nas partes mais baixas e protegidos por uma grade resistente que impeca a
carreamento de graos de cafe. Em areas de dimensoes pequenas pode-se adotar para
os ralos 0 tamanho de 40 cm x 25 cm.

as meios-fios ou guias assentados no contorno do terreiro SaD indispensa
veis para obter-se um melhor acabamento das laterais, melhor alinhamento e nivela
mento da camada de solo-cimento. Podem ser de tijolos, concreto, madeira ou de so
lo-cimento. Deverao ser assentados em uma cava previamente aberta e compactada com
aproximadamente 20 cm de profundidade e 30 em de largura. Apos 0 assentamento a
cava sera preenchida com solo ou solo-cimento compactado ate nivelar-se com 0 ter
reno regularizado; a altura da guia devera coincidir com a superflcie final do ter
reiro e contida, na parte externa, com 0 mesmo material usado para 0 preenchimento
da cava, conforme mostra a Figura 7.

Solo-cimento compoctodO/N(vel do terreno

/ _ regularizado
\~\

/,/
\ /



A fim de facilitar 0 espalhamento e 0 nivelamento da mistura de solo-cimen
to divide-se a area em faixas de 2 m a 3 m de largura,usando-se formas de madeira
de altura igual a espessura da camada final compactada.

Sobre as formas deve ser colocado urn complemento de madeira com aproximada
mente 7 cm de altura para nivelamento do colchao fofo de solo-cimento. No contorno
do terreiro 0 complemento ficara apoiado no topo das guias (Figura 8).
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Tanto as formas quanto os eomp 1ementos serao remov idos apos a exeeucao de
eada faixa; as faixas serao exeeutadas em toda a extensao do terreiro e as ja cons
truldas servirao de forma para as demais (Figura 9).

a eomplemento de madeira, para a eonstrucao de uma faixa intermediaria,fie~
ra apoiado sobre 0 solo-eimento ja exeeutado (Figura 10).

FIGURA 10 - Detalhe de fixacao do eomplemento das formas sobre as faixas
eoneluldas

7.2 Preparo da Mistura
a solo eseolhido e analisado deve estar seeo, destorroado e bem peneirado

(Pigura 11).



Solos muito finos geralmente exigem 0 emprego de destorroadores ou pulveri
zadores mecanicos.

Espalha-se 0 solo sobre uma superflcie lisa e impermeavel e, a seguir, mis
tura-se homogeneamente 0 cimento ao solo, nas propor~oes previamente definidas ate
que se obtenha colora~ao uniforme (Figura 12).



Geralmente a medida das partes e feita com padiolas ou baldes. Poe-se a agua
aos poucos (em forma de chuveiro) ate que se atinja a umidade desejada, que pode
ser avaliada pelo seguinte procedimento emplrico: toma-se certa por~ao da mistura,
que, apos comprimida entre os dedos e a palma da mao, deve formar um bolo no qual
ficam impressas as marcas dos dedos (Figura 13).

Deixando-se cair de uma altura aproximada de um metro sobre uma s~perflcie
dura, 0 solo devera esfarelar-se; caso contrario, e indlcio segura de agua em
excesso (Figura 14).



7.3 Espalhamento e compactacao
A mistura e lancada na forma

mentos de madeira (Figura 15).

Com auxllio de uma regua de madeira, apoiada nos complementos, faz-se 0 ni
velamento do colchao (Figura 16).



A compacta<;:ao e feita inicialmente com 0 soquete de ponta, ate que os sul
cos formados tenham no maximo 4 em de profundidade. 0 soquete liso e empregado em
seguida para compacta<;:ao e acabamento final (Figura 17).

Junto as guias e formas a compacta<;:ao e feita com auxll io de urn peda<;:o de
caibro de madeira de 7,5 em x 30 em e uma marreta com peso de aproximadamente 1 kg.

o caibro e colocado paralelamente a face interna da forma (ou das guias) e
sobre ele serao aplicados pancadas com a marreta, ate que a superflcie atinja 0 nl
vel desejado (Figura 18).



Retira-se entao 0 complemento de madeira, preenchendo com solo-cimento (e
compactando) os espacos deixados junto as formas.

Faz-se a verificacao do nivelamento da superflcie final correndo a regua de
madeira apoiada sobre as formas e guias. E aconselhavel que haja sempre cortes e
nunca aterros: deve-se primeiramente retomar a compactacao das ondulacoes e so en
tao remover 0 excesso com 0 auxllio de uma lamina.

Urn nivelamento da superflcie bem feito evita a formacao de pocas d 'agua e
permite uma melhor secagem dos graos.

A faixa ja conclulda deve ser mantida umida por 7 dias, durante os quais
nao sera permitido nenhum tipo de trafego sobre a superflcie. A protecao pode ser
feita cobrindo-se toda a superflcie com sacos de aniagem, areia, capim ou outro ma
terial, mantidos sempre umidos (Figura 19).

Nao existe urn metoda especlfico para 0 calculo da espessura da camada de so
lo-cimento de terreiros para secagem de cafe,uma vez que nao ha solicitacao de car
gas consideraveis. A pratica de construcao tern demonstrado, no entanto, que uma es
pessura minima compreendi da entre 10 cm e 12 cm e sati sfatori a. a terrei ro de so
lo-cimento para secagem de cafe deve ser provido de muretas de protecao com altura



de aproximadamente 30 cm em todo seu contorno e que podem ser construldas com sQ
lo-cimento,utilizando-se dos mesmos materiais e processo ja descritos (Figura 20).

A construcao de terreiros de cafe com solo-cimento nao requer mao-de-obra
especializada; exige quando muito, urn pedreiro.

A espessura proposta (12 cm) nao considera a existencia de trafego de cami
nhoes ou tratores sobre 0 terreiro de cafe; caso esse trafego exista deve-se pr.§.
ver urn aumento da espessura da camada de solo-cimento ou a criac;:aode triZhas de
concreto por onde deverao passar esses velculos.

a solo-cimento possui ainda inumeras aplicacoes numa propriedade rural: em
pavimentos (pisos ou passeios), em paredes de moradias, galpoes ou depositos, em
revestimento de encostas, em pequenas barragens ou contencoes e como apoio de po~
tilhoes, dentre diversas outras.
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