
 

Número 34, 2009 Engenharia Civil • UM 15 

 
 

Estabilização de solos argilosos para a produção de blocos ecológicos 
 

Thiago V. Lima1,† 

 
IME – Instituto Militar de Engenharia 

SE/4 Departamento de Engenharia Mecânica e dos Materiais 
Praça General Tibúrcio, 80, CEP 22290-270 – Rio de Janeiro - RJ – Brasil  

 
Jonas Alexandre2, Maria G. Alves2 

 
UENF – Universidade Estadual do Norte Fluminense – Darcy Ribeiro 

Departamento de Engenharia Civil, Laboratório de Estruturas. 
Av. Alberto Lamego,2000, CEP 28013-602 - Campos dos Goytacazes - RJ – Brasil 

 
 
 
 
 

RESUMO 
 
O solo como material de construção tem sido utilizado há pelo menos dez mil anos, 

sendo registrado em culturas antigas como a turca, a egípcia, a grega e a romana. Algumas 
dessas obras ainda resistem ao tempo, conservando sua qualidade estética e principalmente, 
sua qualidade estrutural. A utilização de blocos ecológicos, produzidos a partir da 
estabilização do solo com cimento, na alvenaria de vedação é considerado um método 
construtivo mais barato do que o convencional (bloco cerâmico ou de concreto), visto que 
uma das matérias-primas é abundante (o solo) e as edificações podem ser erguidas com certa 
facilidade por regime de mutirão. Essa técnica apresenta como vantagem o baixo custo de 
produção, bem como um resgate de cidadania em comunidades carentes, onde os moradores 
podem construir suas próprias casas, assim agregando maior valor a elas. Baseado nestes 
fatos, o presente trabalho teve como objetivo determinar o melhor traço para a produção de 
blocos ecológicos utilizando os solos argilosos dos bairros carentes do núcleo urbano do 
município de Campos dos Goytacazes – RJ. Após a identificar o solo foram confeccionados 
blocos vazados e medidas suas propriedades mecânicas seguindo as Normas da ABNT e a 
determinação da durabilidade seguindo uma adaptação das Normas do DNER. 

1. INTRODUÇÃO 

Na busca de soluções para os sistemas construtivos são estudadas novas alternativas de 
métodos e materiais, os quais buscam a redução de custo, menor impacto ambiental, 
desenvolvimento sustentável, reaproveitamento de material, canteiro de obras mais limpos e 
eficientes. Dentre essas alternativas pode ser destacado o uso de solo estabilizado com a 
adição de cimento (solo-cimento). 
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A utilização de blocos de solo-cimento é considerado um método construtivo mais 
barato do que o convencional (bloco cerâmico ou de concreto), visto que uma das matérias-
primas é abundante (o solo) e as edificações podem ser erguidas com certa facilidade por 
regime de mutirão. A sua aplicação é vista como benéfica às famílias de baixa renda que 
sonham com a casa própria melhorando a qualidade da moradia com efetiva redução dos 
custos, pois as famílias podem fabricar seus blocos e erguer sua própria casa, fazendo assim, 
um resgate de cidadania pessoal e da própria comunidade. 

O solo-cimento é uma mistura bem proporcionada de solo com cimento (aglomerante 
hidráulico) formando uma massa homogênea. A mistura solo-cimento deve resultar em um 
material mais rígido e menos permeável que o solo original. Com base em técnicas de 
utilização de materiais não convencionais, o presente trabalho apresenta um procedimento 
aplicado à produção de blocos de solo-cimento, com a utilização de solos argilosos, com a 
finalidade de melhorar a qualidade do material empregado e reduzir os custos das obras. 

O trabalho teve inicio com a identificação dos solos dos bairros carentes Parque 
Aeroporto, Parque Aldeia, Parque Codin localizados no núcleo urbano do município de 
Campos dos Goytacazes – RJ. Após a identificação fora feito o estudo da viabilidade do uso 
do solo, assim determinado o melhor traço para a produção de blocos ecológicos. Nestas áreas 
se constatam construções precárias típicas de favelas, isto é, casas com mínimas condições de 
infra-estrutura feitas de papelão, madeira e restos de construções e superlotadas. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Sabe-se que o uso abundante da terra crua pelo homem vem desde a Antigüidade e é 
confirmado nos sítios arqueológicos das antigas civilizações do mundo. Segundo Fassoni 
(2000), as mais remotas construções datam cerca de 10.000 anos atrás em Jericó no vale do 
rio Jordão. O seu emprego tornou-se mais intensivo a partir de 3.000 a.C. por povos que se 
instalaram em vales com áreas argilosas e inundáveis de grandes rios. 

As propriedades mecânicas dos solos, de maneira geral, apresentam melhorias quando 
os solos são misturados com cimento e submetidos a processos de compactação. Existem, 
porém, limitações ao uso de determinados solos, geralmente vinculadas a trabalhabilidade e 
ao consumo de cimento (Segantini, 2000). Os limites de consistência; LL – limite de liquidez 
e LP – limite de plasticidade, são as variáveis que melhor expressam as condições de 
trabalhabilidade. 

O solo-cimento é tido como uma evolução dos materiais de construção comparado 
com a taipa de pilão, o adobe e o pau-a-pique. Estas obras são à base do aglomerante natural 
(argila), podendo ter alguma adição (fibras, óleos...), no entanto substitui-se por um 
aglomerante artificial de qualidades uniformes e conhecidas que foi o cimento (Myrrha, 
2003). Produto resultante da mistura íntima de solo, cimento portland e água que, 
compactados ao teor ótimo de umidade e sob a máxima densidade, em proporções 
previamente estabelecidas, adquire resistência e durabilidade através das reações de 
hidratação do cimento, formando uma mistura homogênia (ABCP, 1986; Grande, 2003). 

O bloco constitui um dos elementos principais das alvenarias, daí a necessidade de se 
conhecer os materiais utilizados, principalmente o solo, que não é um material uniforme e 
sofre grande variação de local para local e com a profundidade, ele deve ser física e 
mecanicamente caracterizado, estudando a resistência do material quanto ao seu uso e 
intempéries. 

O uso do solo-cimento para fabricação de blocos ecológicos vem sendo pesquisado no 
Brasil há muito tempo, Silva (1994) comenta que o seu emprego na construção de habitações 
teve início em 1948, com a construção das casas do Vale Florido, na Fazenda Inglesa, em 
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Petrópolis (RJ). As qualidades dos produtos e técnicas construtivas são atestadas, 
principalmente, pelo bom estado de conservação em que estas casas se encontram. 

Vários autores consideram que o uso dos blocos ecológicos foi ampliado, devido às 
vantagens técnicas e econômicas oferecidas, tal como o baixo custo, pois se utiliza material 
do próprio local da obra reduzindo o gasto com transporte, o próprio dono da obra pode fazer 
seus blocos para a construção de sua casa, barateando também o custo da mão-de-obra, que 
hoje é um dos maiores encarecedores em uma construção. O solo-cimento na construção de 
habitações populares, usado adequadamente, permite uma grande economia, com redução de 
custos que podem atingir até 40% do valor da alvenaria de acordo com a ABCP (1987). 

A mistura solo-cimento resulta num material parecido com uma farofa, que depois de 
compactado e curado, torna-se mais rígido, menos permeável, formando um conjunto de 
estrutura densa, representando um produto de massa especifica superior a dos componentes 
dos solos puros, que lhe dá maior resistência e impermeabilidade relata Senço (2001), 
ocorrendo uma diminuição ou anulação quase total do índice de plasticidade e da expansão 
volumétrica em relação ao solo original como descreve Pitta (1995).  

Os mecanismos pelos quais a mistura de solo com cimento se torna um material 
estável são muito complexos. Por isto foram criadas várias hipóteses para descrição do 
mecanismo, baseada na natureza dos compostos finais e nas diferentes fases de hidratação do 
cimento e sobre sua ação na microestrutura do solo. 

Handy (1958) relatou que a cimentação resultante da adição de cimento Portland ao 
solo úmido, pode ser atribuída à combinação de: (1) ligações mecânicas do cimento com as 
superfícies minerais imperfeitas e (2) ligações químicas estabelecidas entre o cimento e as 
superfícies minerais, sendo este processo o mais importante no caso dos solos finamente 
divididos, por causa da maior superfície específica envolvida, as argilas participam 
intimamente dos fenômenos químicos. 

Conforme Chadda (1971) em uma mistura de solo-cimento, as partículas de cimento 
comportam-se como eletricamente carregadas aumentando a condutividade elétrica da massa 
compactada. A interação elétrica entre as partículas argilosas e as do cimento em hidratação 
produzem rápidas alterações físico-químicas, resultando em uma substancial variação 
volumétrica da mistura solo-cimento, quando esta se encontra em suspensão aquosa. Assim, 
com base nas variações volumétricas ocorridas durante o processo de interação do solo com o 
cimento, pode-se determinar o teor de cimento que leva a uma mistura estável. 

Nos solos finos, os mecanismos de estabilização levam ao surgimento de matrizes 
hexagonais, similares a um favo de mel, geradas pelas ligações químicas entre as partículas de 
solos e os grãos de cimento, relata Pitta (1995). A matriz envolve fortemente as partículas 
conglomeradas e, ligando-se por sua vez às matrizes contíguas a ela, impede o deslizamento 
de umas sobre as outras, ou seja, gera ou aumenta a resistência de cisalhamento. A liberação 
de cal durante o processo tem grande importância na cimentação, pericialmente em solos 
coesivos e muito plásticos. Também discorre que procede existir duas formas distintas de 
ocorrência da estabilização do solo com cimento: uma quando o solo é predominantemente 
fino, e a outra quando é granular. 

Segundo Baptista (1976), as principais reações que ocorrem na estabilização de um 
solo na presença de cal podem ser agrupadas em quatro categorias: troca de íons, floculação, 
carbonatação e reação pozolânica ou cimentação. 

A pasta de cimento envolve, fisicamente, os grânulos do solo formando agregados que 
aumentam de tamanho à medida que se processam a hidratação e cristalização do cimento. 
Chadda (1970) chegou a verificar que o teor de argila de dois solos argilosos ensaiados 
decresce com o aumento do teor de cimento. 

Baptista (1976) diz que a ligação ocorrida entre duas partículas de argila depende da 
carga e o tamanho dos íons. Havendo a troca de cátions de cálcio pelos íons metálicos, onde 
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ocorrerá preponderância de cátions de cálcio, atraindo as partículas, que se unirão, tornando o 
solo mais friável e diminuição de sua plasticidade. 

O produto final caracteriza-se pela formação de cadeias hexagonais que isolam em seu 
interior partículas que não chegam a ser aglutinadas, impedindo sua dilatação pela 
impermeabilidade (Silva, 1994). 

Ferreira (2003), mostra em suas pesquisas que grandes quantidades de finos são 
responsáveis pelo enfraquecimento do efeito aglutinante entre a pasta de cimento e a fração 
arenosa do solo. Embora o cimento reaja até mesmo com solos finos e tenda a estabilizá-los, a 
resistência da estrutura colóide/cimento é significativamente mais fraca que a estrutura 
granular/cimento. O solo argiloso proporcionou melhores resultados em termos de resistência 
anisotrópica obtida pela combinação de ensaios destrutivos e não-destrutivos. 

De acordo com a ABCP (1985), os solos mais arenosos são os que se estabilizam com 
menores quantidades de cimento, sendo necessária à presença de argila na sua composição, 
visando dar à mistura, quando umedecida e compactada, coesão suficiente para a imediata 
retirada das formas. Os solos granulares estabilizam-se pela cimentação nos pontos de contato 
entre os agregados que os compõem (areia pedregulho ou pedras). A estrutura cimentada do 
solo-cimento forma-se por um processo similar ao do concreto, nesta estrutura, a pasta não 
ocupa todos os vazios pela pequena quantidade de cimento e água empregada, como 
descreveu Pitta (1995), dando a ela uma menor resistência quando comparada ao concreto, 
por ter um maior número de vazios e menor densidade. 

Os solos finos necessitam de mais cimento para a sua estabilização comparados aos 
solos grossos, pelo fato de apresentarem maior superfície específica, afirma Lopes (2002). 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Coleta e analises 

A amostragem do solo dos birros carentes selecionados foi realizada de acordo com a 
metodologia da EMBRAPA (1999), sendo retirada uma quantidade para moldagens de 
blocos, e outra para análise de caracterização físicas, mineralógicas, e químicas. 

 
3.2. Preparo da mistura e confecção de blocos 

Para a fabricação dos blocos, o solo foi peneirado utilizando-se uma peneira de malha 
de 4,8mm segundo o item 4.1.1 da NBR 10832/1989. Estes solos apresentam uma grande 
fração fina; logo, foram peneirados novamente utilizando-se uma peneira de malha de 2,4mm, 
buscando a diminuição de torrões e uma melhor homogeneização. O material retido entre as 
peneiras foi todo ele destorroado e reaproveitado. 

Depois de peneirado o solo foi pesado, assim como o cimento, para se realizarem as 
misturas em massa. As proporções em volume do traço de 10% em volume foi de 1 : 10 (solo 
: cimento), o que em massa significou 1kg de cimento para 6 kg de solo. 

O processo de mistura utilizado baseou se no trabalho de Lima (2006): o solo foi 
colocado na betoneira acrescentou-se água, através de um borrifador. O uso do borrifador 
mostrou-se eficiente por espalhar a água de forma uniforme, e também evita a formação de 
grumos de solo. Quando o solo estava homogeneizado e umedecido colocou-se então o 
cimento, este foi colocado por ultimo por ser aglomerante, isto é, em contato com a água ele 
inicia reação. Tomando essas precauções espera-se que o processo de hidratação do cimento 
comece de forma uniforme em toda a mistura. 

A mistura foi retirada da betoneira e colocada num carrinho de mão, este carinho fora 
coberto com sacos umedecidos evitando a perda de umidade para o meio durante o transporte 
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Também estes blocos, após o ensaio de durabilidade, foram ensaiados quanto à 
resistência à compressão (NBR-10836) tanto da forma tradicional quanto seco. Este ensaio 
começou após 24h da última pesagem do ensaio de durabilidade. Os CPs ensaiados a seco 
foram moldados e capeados da forma tradicional para o ensaio de determinação da resistência 
à compressão (NBR-10836); após o período de 24h, dentro de um tanque com água, eles 
foram retirados e colocados em uma estufa (105ºC ±5) por 24h e só depois rompidos.  

4. RESULTADOS & DISCUSSÕES 
 
4.1. Caracterização do solo 

A figura 03 mostra as curvas granulométricas dos solos locais, juntamente com a 
tabela 01 que quantifica os valores das curvas e os índices físicos dos solos em estudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 03 – Curva granulométrica 
 

Tabela 01 – Valores das curvas granulométricas e dos índices físicos 

Localidades em Estudo 
Fração Fração Fração Classificação Passante 

na 200# (%)Areia (%) Silte (%) Argila (%) (USCS) 
1 - Parque Aeroporto 57,30 4,60 38,10 SC 43,9 

2 - Parque Aldeia 40,80 4,10 55,10 CL 60,86 
3 - Parque Codin 47,10 8,00 44,90 CL 54,01 

ABCP (1985) 90-50 Silte + Argila 10 - 50 - 10-50 
PCA (1969) 65,00 Silte + Argila 10 - 35 - - 

Localidades em Estudo LL (%) LP (%) IP (%) DRG Atividade 
(g/cm3) Coloidal 

1 - Parque Aeroporto 34,00 16,60 17,40 2,69 Inativa 
2 - Parque Aldeia 39,50 22,30 17,20 2,67 Inativa 
3 - Parque Codin 43,80 24,80 19,00 2,71 Inativa 

ABCP (1985) ≤45,00 - ≤18,00 - - 

3 - Pq. Aldeia 

1 - Pq. Aeroporto 
(Referência) 

2 - Pq. Codin 



 

Número 34, 2009 Engenharia Civil • UM 21 

O solo do Parque Aeroporto serviu de referência como solo ideal para o processo de 
produção de blocos de solo-cimento, pois atende os parâmetros da NBR 10832/1989. Os solos 
do Parque Aldeia e Parque Codin são solos argilosos que podem apresentar uma resistência e 
durabilidade menor, comprado a um solo ideal para o mesmo consumo de cimento, logo a 
função deste trabalho foi desenvolver um traço para que estes solos argilosos atendam as 
normas de resistência e durabilidade. 

A tabela 02 mostra a composição química semiquantitativa do solo natural e da fração 
argila em forma de óxidos realizados pelo aparelho de fluorescência de raios-X de energia 
dispersiva (EDX), modelo Shimadzu EDX-700. 

 
Tabela 02 – Resultados do EDX 

Composição 
Química em 
Óxidos (%) 

Amostra em Pó (%) 
Composição Química Solo 

Natural 
Composição Química da Fração 

Argila 
1 2 3 1 2 3 

SiO2 70,350 58,378 55,013 44,999 44,278 41,415 

Al2O3 22,628 33,360 35,063 41,992 41,898 41,485 

Fe2O3 2,907 4,343 6,366 6,982 6,390 11,167 

TiO2 1,691 1,713 1,640 2,878 2,510 2,603 

P2O5 - - - 1,672 3,012 1,802 

SO3 2,112 1,937 1,670 1,254 1,422 1,443 
CaO 0,101 0,098 - 0,128 0,219 - 

K2O - - - - 0,193 - 

V2O5 0,036 0,099 0,144 0,067 0,061 0,065 

ZrO2 0,096 0,072 0,088 0,021 0,017 0,020 
Outros 0,079 0,000 0,016 0,007 0,000 0,000 

 
Na figura 04 mostra uma difração de Raios-x para a identificação dos minerais 

presentes na fração argila destes solos onde os picos representam a ilita, a caulinita e a gibsita. 
Utilizou-se o difratômetro de raios-X do laboratório de Física da UENF, modelo URD 65, 
Freiberger Präzisionsmechanick GmbH, nas condições de 30kV, 40mA com varredura de 
0,050/seg. com tubo de cobre. 

 

 
Figura 04 – Resultados da Difração de Raios-X 

Caulinita

Ilita Gibsita

Caulinita 



22 

 
O

uma qu
resultad
e silte. 
podemo
possuem
utilizaçã
argilom
envelhe
não oco
 

4.2. Ens

4.2.1. R

P
blocos p
dias. O 
melhor 
ensaiada
localida

 

 
O

mínimo

 
C

resistên
com o a

 

Os resultad
uantidade m
do da distrib

Comparan
os concluir 
m uma comp
ão da difraç

minerais expa
ecimento re
orreu à prese

saios dos bl

Resistência à

Para o ensa
por localida
numero de

disposição 
as 5 unidad

ade como m

Tabela 0

O gráfico 0
o de resistên

 
Gráfico 0

Como pode
ncia com o 
aumento do

dos apresent
maior de silí
buição granu
ndo a comp
que estes so

mposição quí
ção de Raio
ansivos, com
duzem a qu
ença destes 

ocos ecológ

à compressã

aio de resis
ade. Sendo 
e 10 unidad
estatística d

des para os 2
mostra a Tab

03 – Resum
Ensaio de

Idades
7 

14 
28 
56 

01 mostra 
ncia à compr

01 – Evoluç

e ser obser
passar do t

o tamanho d

Eng

tados na tab
ício devido
ulométrica, 

posição quí
olos apesar 
ímica semel
os-X se torn
mo a monti
ualidade e 
argilominer

gicos 

ão e absorçã

stência à c
10 blocos e

des para ca
dos resultad
28 dias. Obt
bela 03.  

mo das média
e Resistênci
s 

2,
2,
3,
3,

a evolução 
ressão de 2,

ção das méd

rvado no g
tempo, isso
de seus cris

genharia Civil •

bela 02 mos
o a maior q

pois o quar
ímica da fr
de terem g

lhante e é c
na importan
morilonita o
durabilidad
rais. 

ão 

ompressão 
ensaiados c
ada ensaio f
dos. A norm
tendo assim

as dos ensa
a a Compre
1 
,06 
,51 
,21 
,68 

da resistên
,0 MPa aos 

 

dias dos ensa

gráfico 01, 
o ocorre pel
stais e aum

• UM     

stram que o 
quantidade d
rtzo está ap
ração argila
granulometr
composta pe
nte em solo
ou vernicul
de do solo-

(NBR 108
om idades 
foi determi

ma pede para
m os valores 

ios de resist
essão Simpl

2 
1,38 
1,63 
2,30 
3,88 

ncia com o
28 dias (NB

aios de resi

os blocos 
la continuaç

mento da áre

            

solo natura
de quartzo,

penas presen
a na tabela
ia diferente
elos mesmo

os argilosos 
ita, que com
cimento. N

836) foram 
de 7, 14 e 2
nado busca
a a determin
da resistênc

tência à com
es (MPa) 

3 
1,72 
1,86 
2,63 
4,37 

o tempo, em
BR 10836).

stência à co

continuaram
ção da hidr
ea de conta

          Número

al mais aren
, em acordo
nte na fração
a 02 e a fi
e a sua fraçã
os argilomin

para a dete
m as intemp
Nos solos es

confeccion
28 dias e 5

ando com i
nação de tra
cia média p

mpressão 

m destaque 
 

 
ompressão 

m o seu g
ratação do c
ato aumenta

o 34, 2009 

noso tem 
o com o 
o e areia 
igura 04 
ão argila 
nerais. A 
ecção de 

péries e o 
studados 

nados 35 
 para 56 
sso uma 
aços seja 
para cada 

o valor 

anho de 
cimento, 

a o atrito 



Número 3

entre a 
melhor 

P
localida
para ca
umidade

 

 
O

idade de

A
hidrataç
densida
esperad

E
requisito
que o so
ao solo 
 
4.2.2. E

O
secagem
dias de 
e Gráfic

 
 
 
 

 

34, 2009 

matriz cim
resultado co
Para o ensa
ade. Sendo 
ada ensaio 
e média par

O gráfico 0
estes, em de

 

A queda d
ção do cim
ade e resistê
do. 
Estes bloco
os previsto
olo argiloso
arenoso. 

Ensaio de du

O ensaio de
m, baseados
cura na câm

co 03). 

entícia e os
omo espera

aio de absor
5 blocos en
foi determi
ra cada loca

Tabela 04 –

Idades 
7 

14 
28 

02 mostra a
estaque o va

Gráfico 02

de absorção
mento, que r

ncia. O solo

os ecológico
s nas norm
o para o me

urabilidade 

e durabilida
s na norma 
mara úmida 

Eng

s grãos do s
ado. 
rção de águ
nsaiados com
inado pela 
alidade com

– Resumo d
Ensaio

1
18,
17,
16,

a redução d
alor máximo

2 – Redução

 apresentad
reduz os v
o de referên

os produzid
mas da ABN
esmo teor d

ade utilizad
do DNER 
foram pesa

genharia Civil •

solo. O solo

a (NBR 108
m idade de 
norma NB

mo mostra a 

das Médias d
o de Absorç
1 
30 
60 
14 

da absorção
o de absorç

 

o da absorç
 

da pelo grá
vazios entre
ncia, o mais

dos pelos tr
NT, concord
de cimento a

do foi o de p
- ME 203 

ados e separ

• UM

o de referên

836) foram 
7, 14 e 28 

BR 10834. 
Tabela 04.

do Ensaio d
ção (%) 

2 
27,43 
22,81 
19,64 

o de água n
ão de 20% 

ão de água 

áfico 02 m
e as partícu

arenoso, ob

rês solos es
dando com 
apresenta re

perda de m
- 94. Os bl

rados em 3 

ncia, o mais

confeccion
dias. O num
Obtendo as

de Absorção

3 
22,42 
21,15 
20,00 

nos blocos 
aos 28 dias 

dos blocos 

mostra a con
ulas do solo
bteve o mel

studados ate
a afirmação

esultados in

massa por ci
locos após 
lotes de 5 u

s arenoso, o

nados 15 blo
mero de 5 u
ssim os va

o 

com o aum
(NBR 1083

 

ntinua evol
o e aument
lhor resultad

enderam a t
o de vários

nferiores em

iclo de molh
completare

unidades (T

23 

obteve o 

ocos por 
unidades 

alores da 

mento da 
36). 

lução da 
ta a sua 
do como 

todos os 
s autores 

m relação 

hagem e 
m os 28 
abela 05 



24 

 
C

blocos d
nos blo
adsorvid
tempera

O
em amb
à resistê
realizad
se a pe
anterior
seco. To
o ganho

G

 

Como resul
dos bairros 

ocos do Par
da na supe
atura máxim
Os blocos u
biente aberto
ência a com
do para verif
erda ou gan
r para a com
odos os blo
o foi maior (

Gráfico 04 

Tabela 0
Locali

1 - Parque 
2 - Parqu
3 - Parqu

Gráfico

ltado deste 
Parque Co

rque Aldeia
rfície dos a

ma foi de 10
utilizados n
o protegido

mpressão se
ficar o que 

nho de mas
mpressão se

ocos ensaiad
(Gráfico 04

– Ensaios d

Eng

05 – Result
dades 
Aeroporto

ue Aldeia 
ue Codin 

o 03 – Médi

ensaio houv
odin e Parqu
a. O peque
argilominer

05°C ±5. 
o ensaio de

os do sol (T
guindo a N
ocorreria co

ssa afetaria 
eguindo a N
dos apresent
). 

de resistênci

genharia Civil •

tado do Ens
Porcentag

 

ias dos ensa

ve um ganh
ue Aeropor
no ganho d

rais que é l

e durabilida
Temperatura
Norma NBR
om os bloco
a sua resis

Norma NBR
taram ganho

 

ia à compre
 

• UM     

aio de Dura
gem de mas

0.13 
-0.61 
0.81 

aios de durab

ho médio de
rto, enquant
de massa p
liberada pró

de foram co
a 23°C, umi
R 10836 e ta
os após os c
stência. Uti
R-10836 e 
o de resistê

essão após o

            

abilidade 
sa final (%)

bilidade 

e massa de 
to uma perd
pode ser ju
óxima a 16

olocados em
idade 63%) 
ambém a se
ciclos de sec
ilizou três 
os outros d

ência, sendo

o ensaio de d

          Número

) 

 

0,81%e 0,1
da média d
stificado pe

60°C e no 

m descanso 
e ensaiado

eco. Este en
cagem e mo
dos CPs do

dois para a 
o que nos C

 
durabilidad

o 34, 2009 

13% nos 
de 0,61% 
ela água 
ensaio a 

por 24h 
s quanto 
nsaio foi 
olhagem, 
o ensaio 
forma a 
Ps secos 

e 



 

Número 34, 2009 Engenharia Civil • UM 25 

O gráfico 04 apresenta os valores de resistência média para o ensaio com os CPs 
molhados (NBR 10836) e secos, estes valores são superiores ao valor mínimo de resistência à 
compressão de 2,0 MPa aos 28 dias (NBR 10836), mostrando a boa qualidade deste blocos e a 
adição de 10% de cimento em volume é ideal para estes solos argilosos. Apesar dos ciclos de 
molhagem e secagem os blocos continuaram a ganhar resistência. 

Os valores mais baixos de resistência ocorrem com os CPs molhados porque a água 
não é compressível, então ela não absorve a carga aplicada repassando toda ela para o solo-
cimento, isto dentro dos poros gera poro pressão que influência negativamente a resistência 
final. 

5. CONCLUSÃO 

Os blocos dos três solos com 10% de adição de cimento atenderam a todos os 
requisitos previstos nas normas da ABNT e do DNER, embora esta adição seja considerada 
alta para materiais deste tipo, ainda é um produto viável. 

Este estudo serve de referência para dosagem de cimento em estabilização de solos 
argilosos para a confecção de blocos ecológicos que possuam composição química e física 
semelhante. 

Para a melhor compreensão deste material devem ser feitas pesquisas quanto à sua 
durabilidade ao longo do tempo, pois só estes parâmetros não dão base para sua total 
confiança para seu uso diário. 

Neste trabalho também pode ser constatado que ocorre um baixo desperdício de 
material, pois no caso de quebra ou sobra, ele pode ser novamente utilizado como matéria-
prima para a prensagem, desde que o tempo de pega do cimento seja respeitado. Caso o tempo 
de pega do cimento tenha já esgotado, as sobras possam também ser usadas novamente, mas 
agora como “solo”. 

Os resultados obtidos para as amostras não devem ser extrapolados para outras regiões 
do município, pois vários estudos sobre os solos que compõem estas regiões mostram 
variadas formações geológicas. 
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