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         Neste trabalho, são apresentados os resultados de ensaios de caracterização de amostras de solo 

coletadas em Mossoró-RN, Campus da UFERSA-RN, que está localizado aproximadamente a 20 

metros de altitude, e “5°12’34.68 de latitude Sul e 37°19’5.74” de longitude Oeste; com a finalidade 

de produzir solo-cimento para a fabricação de blocos prensados com boa resistência à compressão e 

estabilidade térmica. Foram realizados ensaios de granulometria, limite de plasticidade, limite de 

liquidez, correção granulométrica, microscopia eletrônica de varredura (MEV), fluorescência de 

Raios-X. Neste solo, com base nos resultados da análise granulométrica, foram adicionadas 10% de 

areia média com 3% e 5% de parafina eicosano e 10% de areia média com 3% e 5% de parafina 

120/125F; formando composições de análise, bloco solo-cimento padrão e bloco solo-cimento 

natural com adição de 10% de areia média e 0% de parafina.  As parafinas são denominadas de 

MMFs (Material de Mudança de Fase). O efeito contrastante entre as diferentes dosagens quanto aos 

valores de resistência à compressão dos blocos solo-cimento foi observado. O objetivo é criar novos 

materiais que proporcionem ao bloco qualidade igual ou superior as recomendações das normas da 

ABNT, e que ofereçam maior conforto térmico nas construções. Partículas de solo com diferentes 

tamanhos foram adicionadas a 8% (em peso) de cimento, e aproximadamente 9,20% de água 

adicionada a mistura. Os blocos foram prensados utilizando uma prensa manual idealizada pelo 

pesquisador. A prensa foi construída de forma a proporcionar aos blocos volume constante a pressão 

0.18 MPa.  

Palavras-chave: Argissolo, parafina, blocos solo-cimento, resistência à compressão. 
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INTRODUÇÃO 

A busca por processos e produtos que impliquem em menor consumo energético se faz 

presente em todos os setores da economia. Na construção civil, o solo, por ser um material de grande 

disponibilidade, vem se mostrando uma excelente alternativa técnica e econômica, principalmente na 

constituição de blocos solo-cimento prensados, de baixo consumo de energia na produção. Com a 

adição de MMfs ao solo-cimento essa economia se acentua ao longo do tempo pois mantém uma 

temperatura interna desejada em função do tipo e quantidade do aditivo. O reconhecimento de solos 

adequados é feito por diversos ensaios em laboratório e a grande vantagem destes ensaios é que são 

normatizados, obtendo-se resultados quantitativos das suas características que facilitam a 

comparação com os resultados de outras experiências e a identificação do solo ideal para sua 

reprodução.  

Pesquisas realizadas por Zhang, M. Medina et al (2005) mostraram resultados importantes de 

uso do material de mudança de fase (MMFs), para manter estática a temperatura interna sem 

consumo de energia. Entretanto, é necessária uma escolha adequada das quantidades de MMFs e do 

tipo a ser aplicado para cada sistema. Existe larga aplicação de MMFs em revestimento interno de 

veículos espaciais, nas roupas da tripulação, e em equipamento eletrônicos. São impregnados para 

suportar as flutuações de temperatura durante as viagens. Segundo Peippo et al, (1991) quando 

MMFs sólido é aquecido, recebendo calor, ele sofre uma mudança de fase sólida para a fase líquida, 

e, então, o material absorve certa quantidade de calor, designada por calor latente de fusão, quando a 

temperatura diminui, o sistema libera calor, designado por calor latente de solidificação, voltando a 

ser sólido.  A temperatura do sistema mantém relativamente constante durante o ciclo sólido/liquido. 

Para caracterizar mecanicamente os blocos solo-cimento, pode-se estudar o comportamento da 

resistência à compressão, observado quando uma força é aplicada; e o teor de água absorvida durante 

o ensaio de absorção de água dos blocos. Segundo Davidget et al. (1970), em consequência da força 

aplicada a um material no ensaio de resistência à compressão simples, os átomos sofrem um 

deslocamento então, o material responde com uma deformação que representa o comportamento 

mecânico do material.  

Mesmo com a ampla bibliografia sobre estudos relativos ao módulo de elasticidade, não foram 

encontrados trabalhos sobre o efeito da adição de 10% de areia média e MMFs nas proporções de 3% 

ou 5% de parafina eicosano ou de parafina 120\125F sobre os blocos solo-cimento. Para um material 

confiável e de qualidade, é necessário que não só que se assegurem suas características técnicas 
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iniciais, mas também que essas características se comportem de maneira satisfatória ao longo do 

tempo, ou seja, que se tenha uma durabilidade adequada à utilização requerida. Lima (2010) afirma 

que umas das exigências para a durabilidade é que, quando utilizada sob as condições ambientais 

previstas em projeto, determinada estrutura se conserve durante toda sua vida útil; a segurança, a 

estabilidade e a aptidão devem se manter até os dias atuais em serviços requeridos inicialmente. 

O termo "estabilização do solo" corresponde ao processo, natural ou artificial, pelo qual um 

solo, sob o efeito de cargas aplicadas, se torna mais resistente à deformação e ao deslocamento, do 

que o solo primitivo.  Esses processos consistem em modificar as características do sistema solo-

água-ar para obter propriedades compatíveis com uma aplicação particular. A estabilização química 

é conseguida com a aplicação de teores de cimento entre 6% a 12% dependendo da composição 

granulométrica do solo NBR 12025 (1992). Para teores abaixo de 3% ocorre apenas uma melhoria 

das características estruturais do solo, não havendo a sua estabilização Houben & Guillaud (1994). 

 

Dentre os inúmeros métodos de estabilização do solo, o que tem sido identificado como mais 

prático e eficiente é o da estabilização química. De acordo com Fang (1991), esse método se refere 

àqueles em que, tanto as interações químicas quanto às físico-químicas, podem ocorrer no processo 

de estabilização. Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP 1985, o solo é um 

elemento com maior proporção na mistura solo-cimento, devendo ser selecionado ou inserir correção 

granulométrica de modo que permita o uso da menor quantidade possível de cimento e que garanta 

boa estabilidade. De maneira geral os solos mais adequados para a mistura solo-cimento são os que 

possuem as seguintes características: porcentagem passando na peneira ABNT 4,8 mm igual a 100%; 

porcentagem passando na peneira 0,075 mm entre 10% e 50%; limite de liquidez inferior a 45%; e 

índice de plasticidade menor que 18% (ABCP 1985). 

 

Para conseguir as condições ótimas de resistência e operacionalidade do solo-cimento, o 

agregado fino (argila), o agregado grosso (areia) e a água devem ser acrescentados nas proporções 

corretas. Um bom empacotamento e contato interfacial entre as partículas são obtidos ao se utilizar 

partículas de tamanhos diferentes, onde as partículas finas de argila devem preencher os vazios entre 

as partículas de areia. A quantidade da pasta água-cimento deve ser suficiente para cobrir todas as 

partículas de argilas e de areias, senão a ligação de cimentação será incompleta. Os elementos do 

solo-cimento devem ser misturados por completo, e a ligação completa entre o cimento e as 

partículas agregadas depende da adição correta de água (Callister, 2006).  
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Por meio da determinação experimental em corpos-de-prova cilíndricos Ferreira & Freire 

(2003) estudaram a resistência à compressão simples e a absorção de água do material solo-cimento. 

O solo estudado apresentava características arenosas, e com a adição de 10% de cimento Portland ao 

solo obtiveram resistência à compressão simples e absorção de água dos corpos-de-prova, em média, 

respectivamente, de 2,0 MPa e 12%, aos sete dias de idade. 

               

No que diz respeito aos solos estabilizados, a norma ABNT-NBR 13554/96 se refere apenas ao 

ensaio de durabilidade por ciclos de molhagem e secagem para os blocos solo-cimento. Esta norma 

descreve a metodologia utilizada para avaliação do comportamento de corpos-de-prova solo-

cimento, submetidos a ciclos de molhagem e secagem, por meio da perda de massa, variação de 

umidade e volume. 

 

Faria et. al. (2008) realizaram estudos a respeito de padronização de ensaios de resistência à 

compressão para adobes. Os autores ensaiaram corpos-de-prova de adobe com diferentes dimensões, 

sendo utilizadas as formas de prisma moldado (adobe inteiro) e de cubo (adobe cortado e suas partes 

unidas por argamassa). Eles observaram uma diminuição da resistência à compressão no valor de 

12% para o prisma de 7,5cmx7,5cm x15cm em relação ao cubo de 7,5 cm, a qual teve influência, 

possivelmente, pelo aumento do índice de esbeltez, sendo a única variável do ensaio. 

 

Os materiais cerâmicos em função do arranjo atômico e das ligações químicas presentes, 

apresentam elevada resistência mecânica, alta fragilidade, alta dureza, grande resistência ao calor, e, 

por isso, é isolante térmico e elétrico.  No entanto, sofre ruptura de maneira frágil, com pouca ou sem 

deformação plástica para os materiais amorfos, como os vidros e as maiorias das cerâmicas 

tradicionais; são frágeis abaixo da temperatura de amolecimento Zanotto et al., (1991). O 

comportamento elástico linear, encontrado em materiais cerâmicos, é descrito pela Lei de Hooke. 

Para cargas uniaxiais, a Lei de Hooke é expressa de acordo com a equação. 

                                                                       ρ=Eε                                                                 equação. 1 

Onde: E = o módulo de elasticidade ou de Young; e ɛ = a deformação elástica do material. O módulo 

de elasticidade apresenta fundamental importância nos projetos em desenvolvimento e no controle de 

qualidade dos materiais cerâmicos. O módulo de Young é uma propriedade mecânica que é 

influenciada por variações nas composições, em materiais heterogêneos, e é afetado pelo 

processamento, também, Pereira et al., (2010). O carregamento axial atuante nas extremidades do 

corpo-de-prova e passando pelo centroide da sua seção reta, causará uma distribuição uniforme de 

tensão normal sobre essa área (A) e sentido idêntico da força interna resultante (P). 
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                                                                      σ=p/A                                                           equação 2 

Onde: σ é a tensão (Pa); P = pressão, A = área.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O solo foi retirado do campus da Universidade Federal do Semi Árido (UFERSA), em 

Mossoró-RN. O solo foi classificado segundo Sociedade Brasileira de Ciência do Solo SBCS, 

EMBRAPA-SP, (2006). Foi descartado os 5 cm da camada superficial que contém matéria orgânica 

podendo influenciar na compactação do solo DANTAS, V.B.et. al. ( 2010). 

O solo coletado de três locais diferentes e três profundidades de 5-30, 30- 90, 90-180 cm, ao 

final do perfil aproximadamente 2 m de profundidade onde se encontra a rocha mãe.  

 

No processo os solos foram homogeneizados em uma betoneira por 20 minutos. E após o solo 

foi condicionado em saco plástico para a fabricação dos blocos solo-cimento num total de 60 kg, o 

suficiente para fabricação de 20 blocos maciços de solo-cimento, com dimensões de 12.5 x 7,0 x 25 

cm e realizações de todos ao ensaio físico e químico do solo. A areia lavada foi adquirida em loja de 

material de construção em Natal- RN, a qual foi usada na correção granulométrica do solo natural. A 

análise granulométrica por peneiramento para solos grossos até a abertura de malha da peneira 200 

(0,075 mm), e pela sedimentação para solos finos segundo a ABNT- NBR 6491 (1982). 

 

TIPOS DE PRENSA 

Para a fabricação dos blocos solo-cimento, cada bloco possuem áreas 305,04 cm
2
 e altura de 

7,5cm feita por prensas manuais idealizadas pelo pesquisador, rolamentada, com a finalidade de 

diminuir o atrito, com a pressão de 0.18 MPa. A compactação ocorreu no sentido uniaxial 

recomenda-se a altura do bloco solo-cimento obedeça a relação de ½ do comprimento para a altura. 

  

Até a data do ensaio, os corpos-de-prova foram curados, nas condições recomendada (Os 

bloco de solo-cimento moldados teve suas faces de aplicação de carga capeadas de acordo com a 

NBR 5738 (ABNT, 1994), Figura 1A e rompidas aos 7, 14 e 28 dias, contados a partir do momento 

em que o cimento é posto em contado com a água de mistura. Os corpos-de-prova foram 

centralizados no prato inferior, depois de suas faces inferiores e superiores estarem limpas e secas. O 

carregamento do ensaio deve ser aplicado continuamente e sem choques, com velocidades entre 0,3 

MPa/s e 0,8 MPa/s. 
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Figura 1A e 1B. Blocos em processo de cura e blocos capeados com cimento para os ensaios de 

compressão simples. 

 

Para a determinação da composição química dos materiais, as amostras de argissolo foram passadas 

pela peneira ABNT nº 200 (0,074mm). A técnica utilizada nesta análise foi à fluorescência de raios 

X (FRX), em equipamento EDX 700 da marca Shimadzu. Nesta análise são obtidos os óxidos 

presentes (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Ti2O, entre outros elementos traços). Análise 

morfológica utilizou microscópio eletrônico de varredura (MEV) do laboratório de caracterização de 

materiais do Departamento de Ciências e Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio 

grande do Norte, Natal RN.  

Na fabricação dos blocos solo-cimento utilizou cimento CP II Z-32 em torno de 8% em 

relação à massa do solo e água destilada. Os ensaios de Proctor mostraram teor de umidade ótimo da 

massa do solo natural e corrigido 

 

O bloco solo-cimento corrigido que através de um dispositivo foi ejetado de dentro da 

máquina manual após ser compactado (Figura 2),  

 

Figura 2. Bloco prensado 
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Busca-se por meio da correção granulométrica, a composição de uma massa que tenham 

características, tais como, plasticidade, que propicia a moldagem e trabalhabilidade das peças verde, 

conferindo coesão e solidez. 

 

A escolha de um solo para produções de bloco solo-cimento deve ser feito com o apoio de 

laboratórios especializados. Dentre os principais ensaios normatizados para serem realizados estão, 

análise granulométrica do solo, massa específica das partículas do solo, limite de liquidez (LL), 

índice de plasticidade (IP), absorção de águas ensaios de compressão simples, densidade método do 

anel volumétrico e a massa específica pelo método de picnometria com aguas e a porosidade total 

pelo calculo indireto EMBRAPA (1979). E de acordo com a NBR 10832 (ABNT, 1989), os blocos 

solos-cimentos devem ser utilizados no mínimo sete dias após a sua fabricação. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As amostras dos argissolo apresentam composições químicas descritas na tabela 1 e solo 

natural, corrigidos com 10% de areia tabela 2 foram obtidas por florescência de Raios X. Os valores 

de resistências à compressão simples do solo-cimento, solos e solos corrigidos 10 % de areia e 3% e 

5% de aditivos MMFs. E teor de umidade de 9,63% para o solo natural e de 9,15% para o solo 

corrigido com 10% de areia, o teor médio de água de amostra, terra fina seca ao ar  (TFSA) do solo 

natural é em torno de 2,8%. 

 

Observando os valores obtidos na Tabela 1, os componentes presente na profundidade 

inferior a 40 cm e quantidades de SiO2 (57.817 %) e provável presença mais acentuada de 

argilominerais tais como: caulinita (Al2O3. 2SiO2. 2H2O) e ilita. A quantidade de Al2O3 (30.535 %), 

formando argilominerais, podendo ser devido a hidróxidos como gibsita (Al (OH)3). Os valor total de 

89,35% (SiO2+Al2O3) indica o caráter refratário da matéria-prima. A quantidade de óxido Fe2O3 

(7.217 %) caracteriza-se como agente fundente e características da cor avermelhada mais acentuada 

nos perfil inferior 40 cm de profundidade e se estende até a rocha mãe, indicativo da presença do 

oxido de ferro como observado na tabela 1 e amostra A do solo. Na camada de zero até 40 cm podem 

ver na Tabela 1 amostra B uma diferença significativa nas composições dos óxidos cujos aspectos da 

cor desse solo se observam uma cor acinzentada devido a baixa quantidade de óxido de ferro nas 

camadas superficial e isso podem ser devido o tamanhos pequenos do oxido de ferro e das argilas 

que são carreado para as partes mais profundas pelas aguas e força da gravidade nos quais se forma 

nas camadas mais profundas as concreções chamada de plintossolo: 
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Componentes Porcentagem presente no solo 

Óxido presente Amostra A Amostra B  

SiO2 57.817 % 67.512 % 

Al2O3 30.535 % 23.889 % 

Fe2O3 7.217 % 2.555 % 

K2O 1.996 % 3.929 % 

SO3 1.722 % 0.644 % 

TiO2 0.692 % 0.492% 

MnO 0.019 % 0.046 % 

Tabela 1 - Composição química do argissolo. 

A tabela 2. Representa os valores de todo perfil do argissolo bem homogeneizada e com incremento 

de 10% de areia fina e analise de fluorescência de raios-X mostrou se uma composição química 

conforme tabela 2. Sendo essa composição que melhor se apresenta para fabricação de bloco 

prensado. 

Componente Porcentagem presente no solo 

Óxido presente  Amostra 3 

SiO2 70.137 % 

Al2O3 23.651 % 

K2O 2.735 % 

Fe2O3 2.156 % 

SO3 0.814 % 

TiO2 0.366 % 

Sm2O3 0.068 % 

La2O3 0.063 % 

Tabela 2 Solo com incremento de 10 % de areia de outra jazida 

 

A difração de raios X tabela 2, mostrou o incremento de outros elementos traço como Sm2O3 

e La2O3 possivelmente vindo da areia usada na correção granulométrica. A fluorescência de Raios X 

mostrou um teor de 70.137 % SiO2, 29,039% de argilas. Os resultados da caracterização do solo 

corrigido são apresentados na Tabela 2. A partir dos resultados da análise granulométrica e de limites 

de consistência do solo, AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 

Officials), citados por Caputo (2003), este foi classificado como solo argiloso e provável presença de 

argilominerais tais como: caulinita (Al2O3. 2SiO2. 2H2O) e ilita. A quantidade de partículas finas 
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muito alto conforme tabela 1  esse solo mostrou-se bom para uso em misturas de solo-cimento, no 

entanto sofreu uma intervenção com adição de 10% de areia média tornando excelente segundo a 

recomendação da ABCP (1985). Assim,  o solo apresentou um teor de 75,23% SiO2 e 24.77 de 

argila, composição excelente para o solo, que garante um bom acabamento e consumo mínimo de 

cimento para a  fabricação do bloco solo-cimento. 

 

Os valores de resistência de ensaios à compressão simples o tempo de cura são parâmetros 

importante expressos em MPa, obtidos dividindo-se a carga máxima observada durante o ensaio (em 

Kgf.), pela área da face do bloco (em cm
2
). A tabela 3 mostra os valores das cargas e tensões de 

ruptura observadas. Embora todos os blocos apresentar valores superiores às exigidas pelas normas, 

foi verificados que os melhores desempenhos foram apresentados pelo bloco corrigidos com 10% de 

areia e o de menor desempenho foi o bloco corrigido com 10% de silício mais35 e 5% MMFs. 

 

Característica do solo  Resistência Média (MPa) 

Variação de tempo em dias  7dias 14dias 28 dias 

Solo natural + 9% de cimento  3,30 4,39 6,76 

Solo + 10% de areia + 9% de cimento 3,86 6,91 10,95 

Solo+10% de areia+ 9% de cimento 5% de 

MMFs 

2,78 3,74 4,86 

Solo+10% de areia+ 9% de cimento 3% de 

MMFs  

2,58 3,84 4,76 

MMFS- Matérias de mudanças de fase 

A tabela 3 mostra os resultados médios da resistência compressão dos blocos solos-cimento maciços. 

 

A Tabela3 apresenta os resultados de resistência à compressão simples dos corpos-de-prova 

estudados. NBR 7182: (1984). Verifica-se que independente da idade, os melhores resultados em 

termos de desempenho mecânico foram alcançados pelo solo corrigis com 10% de areia, seguido do 

solo natural, já os solos com adição de 3% 5% de MMFs teve as menores resistências embora espere 

o melhor desempenho na difusividade térmica. Os blocos de solo-cimento compactado com a prensa 

manual foram submetidos aos ensaios de compressão simples aos 7, 14 e 28 dias. 

 

Observou se com a correção granulométrica o solo tornou mais grosso e reduziu o teor de 

argila tabela 2 e os valores da massa especifica aparente g/cm
3
 e especifica real g/cm

3
, determinados 
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pelos ensaios de compactação normal de Proctor e picnometria, encontram-se na tabela 4. Observa-

se que o solo  que receberam uma adição de 10% de areia, diminuiu a área superficial de contatos 

entres as partículas ocasionando melhora na compactação do bloco solo-cimento, ocasionando 

redução do volume de vazios no sistema em torno de 8,61%. 

 

No geral, a resistência apresentada pelos tratamentos aos 28 dias se mostrou superior à 

resistência apresentada pelos tratamentos aos 7 e 14 dias. De 7 para 28 dias houve um aumento de 

resistência a todas as amostras, devido aos processos de hidratação do cimento, o que promove a 

estabilização química do solo com consequente aumento de sua resistência. A resistência dos blocos 

solo-cimento adicionado 10% areia, diferentes estatisticamente dos valores apresentados tabela 3. As 

exceções ficaram por conta dos tratamentos com 10% de areia 3% e 5% de MMFs não tiveram 

diferenças significativas entre si, no entanto tiverem diferença acentuada nos tratamento com adição 

de 10% de areia e do solo natural. No tratamento a resistência aumentou em termos absolutos 

diferindo estatisticamente do valor alcançado aos 14 dias e aos 28 dias, nesse caso o aumento foi 

estatisticamente significativo. As baixas resistências ocasionadas pelos MMFs e devidas eles serem 

inertes e funciona no interior do solo como uma impureza que se comporta como poro. 

 

A norma NBR 08491 (ABNT 1992b) estabelece que os corpos-de-prova fabricado com solo-

cimento apresentem valor médio de resistência mínima de 2,0 MPa, e nenhum valor inferior a 1,7 

MPa aos sete dias de idade, nesse caso, em todas as idades e tratamento, de acordo com a tabela 3 

estão de acordo com essas recomendações. Entretanto, para tijolos não normalizados, a NBR 08491 

(1992) a estabelece o valor mínimo de 1,5 MPa para a resistência à compressão simples aos sete dias. 

Adotando-se o valor de 1,5 MPa como resistência mínima, aos sete dias. Analisando-se o período de 

14 para 28 dias, no geral, uma o aumento expressivo na resistência à compressão simples. 

 

Os dados obtidos pelo ensaio de compactação-NBR 7182 a massa específica aparente seca 

(g/cm³) Ds e massas específicas dos sólidos (g/cm³) Dp, e pelos  calculo indireto foi possível 

determinar a porosidade total ( PT) do solo usado para fabricar o bloco solo-cimento  conforme 

equação:  

              

                                       PT= 1-Ds/DP                                                                        equação 3 
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Os resultados obtidos pela equação 2 mostraram a porosidade  tabela 5. Características físicas do 

solo utilizado na fabricação dos corpos-de-prova cilíndricos. Tabela 4. Características físicas do solo 

utilizado na fabricação dos corpos-de-prova cilíndricos. 

 

  Solo natural  + 9% de cimento 

 Amostra  1 2 3 4 5 Média 

Massa especifica aparente g/cm
3
 1,87 1,99 2,05 1,93 1,87 1,94 

Massa especifica real g/cm
3
 2,65 2,78 2,7 2,69 2,73 2,71 

Porosidade total % 29,30 28,5 24,05 28,08 31,61 28,32 

Solo corrigido + 10% de Areia + 9% de cimento Média 

Massa especifica aparente g/cm
3
 1,84 2 2,02 1,9 1,82 1,916 

Massa especifica real g/cm
3
 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

Porosidade total 27,84 26,66 20,784 28,63 25,49 25,88 

A tabela 4. Evidencia a massa específica (g/cm
3
), obtidas pelo ensaio de compactação de Proctor. 

 

  A porosidade total, macroporo + microporo médio obtida foi 28,32% para o material natural 

e teor ótimo de águas para compactação de 9,63% e/o solo corrigido com 10% areia fina a 

porosidade média obtida foi de 25,88% e teor de águas ótimo de 9,15 %. A diferença na porosidade 

total pode ser em função do aumento da granulometria da areia usada na correção granulométrica, 

diminuindo a área superficial especifica e consequentemente demanda menor energia para 

compactar. Nos espaços livres podem ocorrer às trocas gasosas e absorção de águas como mostra as 

figuras, Podemos ver aglomerado do solo idealizado figura 3A e figura 3B um aglomerado visto ao 

microscópio de varredura eletrônico (MEV). A Figura 3A Mostra as particulas de um agregado 

idealizado do argissolo e seus componentes Figura 3B Mostra as particulas de um agregado Visto 

ao microscpio eletronico de varredudura do argissolo e seus componentes. 

 

A figura 3A e 3B  agregado de forma idealizada1 e agregado visto ao microscopio de varredura 

eletronica (MEV). 
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Os resultados para o limite de plasticidade são respectivamente LL=20% e LP=13% de 

acordo com as normas ABNT, (6459b) 1984 apresentou composição boa para a fabricação de bloco 

solo-cimento, os quais influem significativamente no resultado final e na qualidade do bloco solo-

cimento.  A análise granulométrica combinada, que consiste em três etapas: peneiramento grosso, 

peneiramento fino e sedimentação mostrou um comportamento irregular figura 3, o solo deve sofrer 

uma correção granulométrica para se adequar a composição para a fabricação do bloco solo-cimento.  

 

Figura 4 mostra a distribuição de tamanho de partículas do solo original. 

O solo após a correção granulométrica e ensaio de compactação Proctor mostrou um teor de 

água ótimo de 9,15 % e limite de plasticidade LP em torno de 8% e limite de liquidez LL torno de 

20. Na tabela 5 mostra as propriedades físicas do solo natural figura 3 e solo corrigido figura 4 

mostra a distribuição dos agregados areia, silte e argila. 

 

O figura 4  apresenta a distribuição de tamanho de partículas, após efetuar a correção 

granulometrica. 

 

A umidade ótima de compactação foi determinada em laboratório através da medida da massa 

específica do solo em diferentes umidades, quando ele é compactado em um determinado molde 

(cilindro de Proctor).  Conforme tabela 5, American Association of State Highway and 
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Transportation Officials, citada por Caputo (2003). Consequente a umidade ótima de compactação 

para solo-cimento. 

Composição granulométrica índice físico e teor de agua  do argissolo 

Índice físico Areia + silte Argila  Mesp. LL LP IP Teor de 

umidade 

Solo natural 57.81 % 30.53 %), 1,94 20% 13% 7% 9,63% 

Solo corrigido 75,23% 24.77% 1,92 20% 8% 12% 9,15% 

Tabela 5 Mostra o índice físico do solo e teor de umidade ótimo do solo 

 Mesp: Massa específica aparente seca (g cm
-3

); LL: Limite de Liquidez; LP:  Limite de Plasticidade e IP: Índice de 

Plasticidade.  

Também verificou a presença de concreção dispersa na massa natural do solo cujo a 

composição química são de alumina, ferro e silício e outros elementos conforme tabela 3 chamadas 

de plintita. Foi analisada a composição química de 5 concreção e os resultados estão representados 

na tabela 6. 

Tabela 6 composição dos pseudo agregados plintossolo formado na  matriz do solo  

Eleme

ntos 

                                                       Porcentagem das partículas  

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 5 

Fe2O3 87.401 % 35.510 % 45.247 % 68.497 % 35.506 % 67.042 % 

SiO2 4.774 % 23.286 % 25.608 % 10.326 % 22.081 % 10.761 % 

ZrO2 1.982 % 5.727 % 5.438 % 7.474 % 21.734 % 7.745 % 

Al2O3 1.590 % 4.920 % 7.292 % 5.602 % 4.555 % 5.932 % 

TiO2 1.575 % 4.493 % 3.997 % 4.422 % 4.120 % 4.421 % 

K2O 1.386 % 5.995 % 6.750 % 1.915 % 7.659 % - 

SrO 0.446 % 6.753 % 1.532 % 0.454 % 1.220 % 0.516 % 

CaO 0.271 % 11.292 % 1.938 % 0.460 % 0.923 % 0.436 % 

V2O5 0.228 % 0.240 % - - - - 

MnO 0.194 % 0.682 % 0.213 % - 0.343 % 0.180 % 

SO3 0.152 % - - 0.280 % 0.400 % 0.304 % 

Rb2O - 0.710 % - 0.569 % - 0.615 % 

Y2O3 - 0.392 % - - 0.345 % - 

CuO - - 0.273 % - -  

Br - - 0.356 % - -  

Tabela 6 mostra a análise química por florescência de raios X das concreções presente nos argissolo  

 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

14



14 
 

A tabela 6 mostra a variabilidade espacial das concreções com predominância de óxido de 

ferro e óxido de silício, com outros elementos com óxido de zinco, alumina e autros elementos traço. 

Assim como o solo as concreções também apresenta uma variabilidade muito grande conforme 

mostra as analise química por florescência de Raios X. 

 

CONCLUSÕES 

1- As misturas obtidas a partir da substituição parcial do solo acrescentando 10% de areia obtiveram 

maiores resistências quando comparada com solo natural para blocos solo-cimento prensado. 

2. Em termos de resistência à compressão simples, o incremento de 10% de areia poderá ser 

realizado, até o limite da capacidade de aglomeração cuja finalidade e manuseio do bloco solo-

cimento no momento de retirada da maquina. 

3. Com adição de elementos inertes como os MMFs utilizados, a finalidade é o desempenho térmico. 

A resistência mecânica foi reduzida quando comparado com o solo natural e solo corrigido com 10% 

de areia em média de 4,88 MPa. Entretanto os blocos obtidos de solo-cimento com MMFs 

mostraram valores de resistência mecânica superiores as normas recomendas de 2MPa. 
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