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Introdução: A busca constante por materiais sustentáveis e de baixo custo no setor
construtivo, leva à necessidade de pesquisas para melhorar as propriedades de
materiais pré-existentes ou de criar novos compósitos para se alcançar os objetivos
desejados. O bloco solo-cimento apresenta, por si só, características sustentáveis e
baratas. A fibra de sisal, por sua vez, apresenta propriedades de tração interessantes
para o setor de construção civil, é um produto predominantemente cultivado no Brasil
e de baixo custo para o mercado nacionais. Logo, adicionou-se este material ao bloco
de solo-cimento, para que pudesse analisar as propriedades do mesmo. Objetivo: O
objetivo principal foi verificar as possíveis alterações que viriam a ocorrer nas
propriedades do bloco de solo-cimento, adicionando a este as fibras de sisal.
Metodologia: Para a confecção dos corpos de prova, seguiu-se a metodologia
devidamente normatizada. Para efeito de comparação, ou referência, foram feitos 10
tijolos sem a adição de fibra, em seguida 10 tijolos com 3 gramas de fibra e 10 tijolos
com 6 gramas de fibra. Em cada um dos grupos de tijolos, foram separados 5 para o
ensaio de compressão e 5 para o ensaio de absorção de água. Os cálculos dos traços
para os tijolos com adição de fibra foram baseados na densidade de cada material e no
volume da forma da prensa, que eram valores conhecidos.  Resultados: Após os
ensaios realizados segundo instruções normativas, os resultados não foram
satisfatórios. No ensaio de compressão, todos os grupos de tijolos apresentaram uma
resistência inferior ao valor estabelecido pela norma de referência. Porém, obteve-se
uma resistência maior nos blocos com adição de fibra em comparação aos blocos sem
adição do material. No modo de ruptura, observou-se que os blocos com a presença de
fibra apenas trincavam ao fim do ensaio, uma vez que a fibra agia como elemento de
reforço para o mesmo, ao passo que o bloco sem adição de fibra tinha uma ruptura
completa e se partia ao meio. Já no ensaio de absorção de água, também não se
alcançaram os valores estabelecidos na norma de referência, pois os blocos
apresentaram valores superiores aos esperados. Essa discrepância pode ter sido
causada, principalmente, pela falta de cura prévia dos tijolos destinados a este ensaio.
Conclusão: Pode-se concluir que mesmo seguindo orientações normativas, existe a
possibilidade de resultados insatisfatórios. Entretanto, o objetivo proposto foi
alcançado e foi possível demonstrar que existe a possibilidade de se criar materiais
baratos e sustentáveis que atendam a proposta buscada pelo setor construtivo. 
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