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RESUMO 

No Brasil existem diversos problemas ambientais decorrentes de ações antrópicas 

principalmente no que diz respeito ao uso indiscriminado dos recursos naturais. Tendo em 

vista as diversas ações que buscam minimizar estes problemas, a forma de retirada do solo 

ainda aparece como um dos “grandes vilões”, tendo por base sua utilização como também seu 

descarte muitas vezes de forma e locais inadequados. A pesquisa foi balizada visando 

minimizar um problema antigo encontrado no processo de extração da gipsita em um dos 

pólos de investimentos mais acentuados de Pernambuco, o Pólo Gesseiro do Araripe. Diante 

do exposto, o trabalho busca estudar a aplicação de duas argilas de capeamento (material 

estéril) encontradas no mesmo perfil de solo, como compósitos (Blocos) de solo-aglomerante 

a partir de estabilização química, usando dois teores de aglomerantes de 6% e 10% (em 

massa) de materiais aglutinantes, sendo um aglomerante aéreo - Cal CHII e um hidráulico - 

Cimento Portland CP V-ARI, inicialmente foi realizado ensaios de caracterização e 

identificado que o material apresentou previamente problemas de elevada plasticidade e 

expansão. Para a correção dessa plasticidade foi proposto o uso de areia grossa, com a 

utilização de teores entre 10% e 25% (em massa) em relação à quantidade de argila. A 

correção da expansão se deu a partir da estabilização química com o uso dos aglomerantes 

propostos na pesquisa, e que ao final do estudo, puderam-se enquadrar as misturas segundo 

algumas instituições e autores como: muito baixa expansibilidade pela UBC- Uniform 

Building Code – 1997 e Day 1999 e entre baixa e limitada expansão pela Foundations in 

Expansive Soils – 1983 e Pedron – 2005. A partir de ensaios de desempenho buscou-se o 

possível enquadramento junto à ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 

13553/96, como também sua aplicação na construção civil, e que foi verificado ao final que o 

material estudado, tem aplicação como solo-aglomerante a partir da confecção de blocos 

vazados com função não-estrutural, sendo a mistura composta por argila (solo vermelho) + 

10% de material corretivo + 10% de CP V ARI, enquadrado em todos os critérios de aceite da 

NBR 13553/96, e podendo ser usado como compósito construtivo da construção civil. 

PALAVRAS CHAVE: 

Argilas de Capeamento; Blocos de Solo-Aglomerante; Material Alternativo; Estabilização de 

Solo Argiloso e Construções com Terra.
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ABSTRACT 

In Brazil there are various environmental problems arising from human activities, 

particularly due to the indiscriminate use of natural resources. Removal of the soil is present 

as one of the most deteriorating procedures, basically because of its improper use, as well as 

to its disposal in inadequate places. The research took place in order to minimize an old 

problem encountered in the process of extraction of gypsum in one of the most significant 

reserves of gypsum with increasing investment in Pernambuco, the gypsum reserve of 

Pernambuco. Given this, the application of two clayey overburden (sterile) found in the same 

soil profile, such as composites (bricks) of soil-cement from the chemical stabilization, using 

two levels of cement: 6% and 10% (by mass) of binder materials, one aerial binder – The lime 

(CHII) and an hydraulic one Portland cement (CP V-ARI), initially characterization tests were 

carried out, and identified that the materials previously presented problems of high plasticity 

and expansion. For the correction of plasticity, the use of coarse sand, with the use between 

10% and 25% content (by mass) in relation to the amount of clay was proposed. The 

correction of expansion occured from the chemical stabilization with the use of proposed 

cements in the research, and at the end of the study the mixtures were capable to be adjusted 

according to some authors and institutions such as: very low expandability by UBC-Uniform 

Building Code (1997) and Day (1999) and between low and limited expansion by 

Foundations in Expansive Soils (1983) and Pedron (2005). From performance tests, the 

adjustment with ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) - NBR 13553/ 96 was 

sought, as well as its application in civil construction, in which was verified at the end of the 

studied material, and applied as soil-cement from the production of hollow blocks with non-

structural function. The mixture composed of clay (red soil) + 10% of corrective material + 

10% CP V ARI, fitted in all the acceptance criteria of ISO 13553/ 96 and can be used as 

constructive composite in civil construction. 

KEYWORDS:  

Clays Capstone; Blocks of Soil-Binder; Alternative Materials; Stabilization of Clay Soil and 
Buidings with Earth.
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1
INTRODUÇÃO

O Brasil sofre com problemas ambientais que se alastram por muitos anos 

principalmente no que diz respeito ao uso incorreto dos recursos naturais. Dentre as grandes 

atividades impactantes está à utilização do solo, no que diz respeito à devastação da vegetação 

para frentes agrícolas, como também no que diz respeito à habitação. 

Segundo Barbosa (2003), durante toda existência humana o homem construiu 

habitações de varias formas empregando diversos materiais disponíveis na natureza. 

Lamentavelmente, parte da tecnologia construtiva que usa materiais não industrializados vem 

sendo deixado para traz ao longo dos dois últimos séculos. O estimulo ao retorno do emprego 

de produtos que envolvam um menor consumo de energia em sua obtenção, diminuam a 

quantidade de rejeitos e apresentem baixa emissão de poluentes será, sem dúvida, um ganho 

enorme para toda a humanidade. 

Muitos trabalhos são desenvolvidos buscando resolver problemas que geram impactos 

ambientais alarmantes, sendo produzidos, materiais com baixo valor agregado e que 

prejudiquem cada vez menos o meio ambiente, sendo esses trabalhos advindos de diversos 

setores econômicos como também da construção civil.

Segundo Bezerra (2009), na mineração da gipsita no pólo gesseiro do Araripe, há 

necessidade de remoção do capeamento argiloso superficial que se revela como principal 

problema ambiental e que recobre a camada mineral sendo um condicionante econômico na 

viabilização do tipo de lavra usado na região, o qual vem sendo armazenado para posterior 

reaterro na fase de recuperação da área minerada. Considerando o limite máximo da relação 

estéril/minério em até 1:1. O volume de estéril gerado representa um custo ambiental para a 

sociedade e um custo financeiro para o minerador. Por este fato, no Pólo Gesseiro do Araripe, 

onde a magnitude do problema se avoluma pela tonelagem produzida e pelos anos de 

atividade da mineração, alguns estudos têm sido feitos com vistas a aproveitar este 

capeamento que continua, porém, sem aplicação. As rotas tecnológicas perseguidas são 
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direcionadas pelas características mineralógicas, químicas e físicas das argilas de capeamento. 

O processo de lavra usado na região do Araripe de um modo geral obedecem a uma seqüência 

na extração da gipsita que são listadas como: limpeza do terreno, decapeamento, perfuração, 

desmonte (com explosivos), fragmentação, carregamento e transporte, como mostrado na 

figura 1.1. 
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Figura 1.1: Fluxograma do processo da cadeia produtiva do Gesso.  

Fonte: Castro (2006) 
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No processo que vai desde a extração da gipsita até o produto final, podem ser 

encontrados diversos tipos de impactos ambientais sendo os mais intensos e alarmantes: o 

processo de calcinação do material in natura para produção do gesso a ser comercializado 

tanto na forma de pó como na forma de blocos pré-moldados e o decapeamento ocorrido no 

inicio do processo de lavra da mina sendo este material o que será analisado no estudo. Tendo 

em vista a grande quantidade de material retirado de solo, pode-se ter uma idéia do impacto 

gerado nesse processo, como também na locação desse material descartado e após verificar a 

não utilização no processo produtivo do gesso, faz-se necessário encontrar saídas sustentáveis 

para um problema de tal magnitude, e que até então não se conhece aplicação econômica nem 

ambientalmente viável. 

O uso de materiais alternativos aparece como saída para diversos problemas 

ambientais que se alastram e que prejudicam a humanidade tais como: escassez de insumos 

em função do consumo desordenado, consumo energético em processos de produção a partir 

de recursos naturais, desmatamento para frentes de lavras, entre outros. 

Sobre o assunto foi verificado que há bastante tempo o tema relacionado ao trabalho 

vem ganhando importância, sendo feito diversas pesquisas e de forma intensa, procurando 

soluções para inúmeros problemas sociais, ambientais e econômicos no que diz respeito ao 

uso de materiais até então tidos como resíduo, mas que se demonstram como saída para esses 

problemas e com uma peculiaridade, o custo que na maioria das vezes é menor que quando se 

usa a matéria prima tradicional. 

No que diz respeito ao desempenho do solo-aglomerante tem-se que esses apresentam 

bons resultados de resistência à compressão simples, boa durabilidade, e se caracterizam 

como material de bom aspecto acústico e térmico em relação aos tijolos tradicionais. Sendo, 

caso necessário, um aprofundamento na caracterização dessa matéria prima (solo), para 

identificação de possíveis problemas e recomendáveis correções, diversos métodos podem ser 

usados visando sua aplicação na mistura. 

Tendo por base essa informação, podem ser citados alguns métodos a serem usados 

para caracterizar estes materiais, tais como: ensaios de desempenho físico, químico, 

mecânico, como também outros ainda não tão difundidos como a reologia bastante utilizada 

nas indústrias de alimentos e perfuração de poços de petróleo. Alguns autores desenvolveram 

diversas formas de usar a reologia na caracterização, como também para explicar diversos 

resultados referentes ao comportamento de materiais, usados em misturas voltadas para 
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construção civil, como a viscoelasticidade que segundo Machado (2002), trata do 

comportamento de materiais que não se ajustam à classificação convencional de liquido 

viscoso ou sólido elástico, tais como: borracha, silicone, plástico, argilas, etc, como ainda a 

pseudoplasticidade que segundo o mesmo autor pode ser visualizado quando ocorre um 

decréscimo acentuado da viscosidade ao aumentar-se a taxa de cisalhamento de um material, 

entre outros comportamentos explicados pela reologia. 

Independentemente de sua utilização os solos devem apresentar algumas propriedades 

relacionadas à estabilidade volumétrica, principalmente na composição do solo-aglomerante, 

sendo necessário um estudo prévio de expansividade do material tendo por base a composição 

mineralógica e química deste, sendo recomendados, ensaios práticos e que exprimam 

resultados confiáveis tais como os edométricos de expansão livre e de pressão de expansão. 

Os solos argilosos, de uma forma geral não apresentam estas propriedades e uma das 

alternativas para utilização destes solos é promovendo sua estabilização. 

Para Basha et al. (2005) solo estabilizado é, em geral, um material composto que 

resulta da combinação e melhoramento das propriedades dos materiais constituintes 

individuais. Dentre os métodos de estabilização dos solos um dos mais difundidos, e que é 

recomendado por Ferreira; Faleiro e Freire (2005) que é a estabilização química, que faz uso 

de materiais cimentícios em seu processo de estabilização ocasionando a formação de vários 

pontos de ligação acarretando o melhoramento do solo em vários aspectos. 

Siqueira (2010), como outros produtores que trabalham no Pólo do Araripe 

informaram que a produção de argilas de capeamento no processo de lavra usado no local, 

gera um volume significativo entre 20% a 25% de tudo que é extraído de gipsita na região 

(informação verbal)1. 

A Mineradora Ponta da Serra (dados internos)2 (2009) quantificou a extração de 

material estéril (argila de capeamento) no ano de 2009, em aproximadamente 300 mil ton. de 

material, sendo distribuído em: 10% de solo vegetal + 30% de Argila Misturada (solo 

vegetal+argila vermelha) + 35% de Argila Vermelha + 25% Argila Verde. 

                                                     
1 Informação fornecida por Siqueira em Ouricuri, em 2010 
2 Dados internos – Mineradora Ponta da Serra - 2009 
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Figura 1.2: Imagens da quantidade de argila gerada por uma mina no inicio da lavra  

O trabalho foi desenvolvido tendo em vista a necessidade de aplicação dessa argila 

tida até então como resíduo no processo de extração da gipsita, buscando-se sua viabilidade 

como bloco de solo-aglomerante, e seu possível enquadramento junto a Norma Brasileira 

NBR 13553 em critérios como: absorção de água, durabilidade (perda de massa e variação de 

volume) e resistência à compressão, para que posteriormente possa ser utilizado na construção 

civil de uma forma, economicamente mais acessível, como também apresentando uma ação 

que minimize o impacto ambiental alarmante gerado nesse processo de extração da gipsita. 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Estudar a viabilidade do uso de argilas de capeamento das jazidas de gipsita na 

confecção de blocos de solo-aglomerante com a adição de cimento (aglomerante hidráulico) e 

de cal (aglomerante aéreo), visando posteriormente à utilização destes, em sistemas 

construtivos da construção civil. 

1.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar as duas argilas de capeamento a partir de ensaios físicos e químicos; 

• Adequar as argilas aos parâmetros requeridos a fabricação de blocos em prensas 

manuais com correção granulométrica com areia quartzosa; 

• Verificar o efeito do Cimento Portland e da Cal nas propriedades dos blocos de solo-

aglomerante; 

• Realizar ensaios de desempenho em blocos com matérias-primas de solo-aglomerante; 

• Buscar uma dosagem ótima a partir da utilização de um material tido como bota-fora 

fazendo uso de dois aglomerantes um aéreo e um hidráulico.  
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2
REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 SOLO 

2.1.1- GENERALIDADES 

Conforme a NBR 6502/1995 solo é um material proveniente da decomposição das 

rochas pela ação de agentes físicos ou químicos, podendo ou não conter matéria orgânica. 

Ainda segundo Pinto (2006) os solos são constituídos por um conjunto de partículas com água 

(ou outro liquido, com influência antrópica) e ar nos espaços intermediários. As partículas, de 

maneira geral, encontram-se livres para deslocar entre si. O comportamento do solo depende 

do movimento das partículas solidas. 

Segundo Ortigão (2007), para definirmos o solo é interessante que se tenha a 

informação de qual será a aplicação e quem vai utilizá-lo, para agrônomos, por exemplo, o 

solo é um material de fixação de raízes e um grande armazém de nutrientes e água para as 

plantas; no que diz respeito aos geólogos de mineração, a capa de solo sobrejacente ao 

minério é simplesmente um material de rejeito que será escavado; para um engenheiro civil, 

os solos são definidos como um aglomerado de partículas que são provenientes de 

decomposição da rocha, podendo ser escavados com facilidade, sem o emprego de explosivos, 

e que são utilizados como material de construção ou de suporte para estruturas. 

Para Ferraz (2004), na composição do solo-cimento, o solo é o material que entra em 

maior proporção, devendo ser selecionado de modo que permita o menor consumo possível de 

cimento. Quando não houver disponibilidade de solos com as características citadas, alguns 

autores consideram a possibilidade de se misturar dois ou mais solos, ou mesmo de adicionar 

areia grossa, de modo que o resultado seja favorável técnica e economicamente e que o autor 

em sua pesquisa viu a possibilidade de utilizar resíduo de construção e demolição para 

otimizar a granulometria do solo usado, fazendo também uso de três teores de cimento (6%, 

8% e 10%). 
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Segundo Lopes (2002) o solo constitui praticamente 85% em massa dos materiais 

componentes da mistura de solo-aglomerante, e que quase todos os tipos de solo podem ser 

utilizados para tal fim, mas que se devem levar em consideração os solos mais usuais, sendo 

economicamente empregáveis àqueles que necessitem de teores de cimento relativamente 

baixos e que sua execução, em grande escala, seja facilitada. 

Dentre os diversos tipos de solo alguns são mais aplicáveis para confecção de blocos 

de terra crua ou blocos de solo-estabilizado tendo em vista diversos fatores que determinam 

sua utilização, como ainda a resistência e durabilidade, sendo este tema bastante estudado por 

pesquisadores na tentativa de encontrar métodos e técnicas que viabilizem os mais diversos 

tipos de solo para esse fim. 

Sabendo-se da grande diversidade de solos existentes e que não é qualquer tipo que 

pode ser usado em construções com solo-cimento, é importante fazer a escolha correta quanto 

à granulometria do tipo de solo a ser usado. Solos compostos por frações de argila ou silte em 

sua maioria não são aconselháveis. Apesar da importância que tem a fração argila devido às 

suas propriedades aglomerantes a mesma pode sofrer fissuras, trincas ou rachaduras depois de 

seca, em decorrência da retração, bem como redução de sua resistência (SILVA, S., 2005). 

Nesse contexto podemos enquadrar alguns tipos de solos em: Solos Usuais e Solos 

Não-Usuais para solo-aglomerante ou solo estabilizado. 

2.1.2- SOLOS USUAIS PARA SOLO-AGLOMERANTE 

  

 Dentre os diversos tipos de solos existentes na natureza alguns solos são mais 

adequados para a utilização em solo-aglomerante, tendo por base esta afirmação diversos 

autores realizaram trabalhos de pesquisa visando os diferentes usos desses solos para vários 

fins na construção civil. Dentro desta gama de trabalhos podem ser vistos em algumas 

pesquisas que fazem uso dessa tecnologia, buscando resultados proveitosos para este solo e 

enquadrando-os junto às normas vigentes. 

Pecoriello e Barros (2004) comentam que a escolha do solo tem grande importância, 

porque é o componente de maior quantidade na mistura de solo-aglomerante, influenciando 

diretamente na qualidade e no custo final do tijolo produzido. Os solos arenosos são os mais 

adequados, desde que contenham um teor mínimo de silte + argila. Os solos mais apropriados 

para o emprego no solo-cimento são descritos na tabela 2.1: 
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Tabela 2.1: Características de um solo para uso como solo-cimento segundo Pecoriello & 

Barros (2004) 

CARACTERISTICAS IDEAIS PARA SOLO-CIMENTO 

Teor de areia Superior a 50% 

Teor de silte 10 a 20% 

Teor de argila 20 a 30% 

LL (Limite de Liquidez) < 45% 

IP (Índice de Plasticidade) < 18% 

Fonte: Pecoriello & Barros (2004) 

Ainda para Pecoriello e Barros (2004), no caso de solos argilosos, é possível sua 

utilização desde que seja feito a correção da granulometria e a plasticidade por meio de adição 

de areia. Os solos com altos teores de mica não são recomendados para o emprego em solo-

cimento tendo em vista que não resistirão às expansões da argila durante os ciclos de secagem 

e molhagem. Os solos orgânicos e turfosos são inadequados e não devem ser empregados. 

Segundo informações da ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland (1986), 

o solo-cimento é o produto resultante da mistura intima de solo, cimento Portland e água que, 

compactados na umidade ótima e máxima densidade, em proporções pré-estabelecidas, 

adquire resistência e durabilidade através das reações de hidratação do cimento. O interesse 

pelo assunto no Brasil se deu a partir de 1936, quando a ABCP pesquisou e regulamentou a 

sua aplicação. 

E de uma forma geral, considera-se adequado para produzir solo-cimento, solos que 

possuam as seguintes características: 

-100% dos grãos passando na peneira ABNT 4,8mm (nº 04); 

-10% a 50% dos grãos passando na peneira ABNT 0,075mm (nº 200); 

- Limite de liquidez ≤ 45%; e 

- Limite de plasticidade ≤ 18%. 

Para Barbosa (2003) construções que usem tecnologia com terra devem apresentar o 

tipo de solo que lhe é mais apropriado. Alguns tipos de argila, como a montmorilonita, 

quando presentes no solo, são adversas para construção que faz uso de terra por serem em sua 

composição, altamente expansivos. Segundo o mesmo autor é conveniente que o solo a ser 

empregado na construção apresente plasticidade mas que seu limite de liquidez não seja 
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excessivo, de preferência menor que 40-45%. Para confecção dos tijolos prensados, é 

desejável que o solo tenha: (a) 10% a 20% de argila; (b) 10% a 20% de silte; e (c) 50% a 70% 

de areia. E como exemplo, se o solo tiver características argilosas, com limite de liquidez e 

índice de plasticidade elevada, é comum misturá-lo com areia. 

Para Rodrigues (2008) os solos mais apropriados na confecção do solo-cimento devem 

possuir entre 45% e 50% de teor de areia. No caso de ocorrência de areia grossa, o resultado 

do solo-cimento pode ser melhorado, tendo em vista que estes funcionam como materiais 

inertes e com função de enchimento, disponibilizando uma maior quantidade de cimento para 

aglomerar os grãos menores (silte e argilas). 

 Silveira e Nóbrega (2005) realizaram um trabalho tendo por base a utilização de um 

solo com características adequadas para solo-cimento com textura franco-arenosa e que para 

este experimento foi buscado a otimização da mistura a partir da adição de material advindo 

de resíduos da construção e demolição (RCD) e sua viabilidade para confecção de compósitos 

construtivos. Neste trabalho foi verificado que os resultados foram significativos em vários 

parâmetros tais como: resistência à compressão, durabilidade por molhagem e secagem, 

expansibilidade, absorção de água, sendo ao final verificado que o uso do RCD como adição 

foi viável para aplicação em compósitos de solo-cimento. 

 Ferreira (2003) fez uso de dois tipos de solo, sendo um tipo mais usual com 

características de solo arenoso (A2-4(0) pela AASHTO) como recomenda a ABCP (1985), e 

também um com características de um solo argiloso (A5(6) pela AASHTO) e que para estes 

foram adicionados diversos teores de aglomerante (cal e cimento) variando entre 6% e 10%, 

como também a utilização do teor de 4% de silicato de sódio visando melhorar os resultados 

de desempenho dos corpos-de-prova, sendo verificado que a inserção do silicato proporcionou 

um ganho de resistência como ainda um melhor desempenho frente a ação da água, nas 

misturas para os dois tipos de solo. 

2.1.3- SOLOS NÃO-USUAIS PARA SOLO-AGLOMERANTE 

  

Os solos não-usuais são aqueles que ainda estão sendo usados em caráter de pesquisas 

ou que ainda não estão em plena atividade por motivos diversos que necessitem de uma 

analise mais minuciosa, tendo em vista que sua utilização em escala maior precise de outras 
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exigências tais como: analise em função da variação dimensional em função do tempo 

(expansão), o comportamento em função da intempérie (durabilidade), entre outros. 

Dentre os tipos de solo não-usuais podemos destacar alguns que são pouco ou ainda 

não foram testados, visto que as pesquisas realizadas até então pré-determinam quais solos 

são mais indicados para determinadas atividades, sendo exemplos de solos não-usuais: solos 

turfas, siltosos, argilosos, entre outros. Esta visão que leva em consideração diversos fatores e 

experiências encontradas pelos pesquisadores deixou estes tipos de solo de lado, sendo 

expostos em grande maioria trabalhos que fazem uso de solos que expressem as 

características confiáveis e que mostram a comodidade de analisar outros parâmetros, sem 

levar em consideração as diversas interações entre os solos e os aglutinantes usados. 

Na região do Araripe segundo Baraúna (1991), tendo por base resultados de difração 

de raios-X, foi identificado que no Membro Romualdo da Formação Santana são encontrados 

em grande maioria, solos com características argilosas, constituídos por uma mistura de 

argilominerais do grupo das esmectitas, das micas, e da caulinita em proporções diversas. 

Ainda segundo o autor as esmectitas presentes nos sedimentos do Membro Romualdo, devem 

ter sido originadas a partir de rochas ricas em silício, alumínio ou ferro, contendo magnésio 

como constituinte, ou em contato com águas que o continham, alterando-se em meio aquoso 

correspondente ao ambiente lacustre, em que o cátion predominante era o cálcio. 

Sobre argila, Santos (1975) define como um material natural, terroso, de granulação 

fina, que quando umedecido com água adquire geralmente certa plasticidade são formadas 

essencialmente por silicatos hidratados de alumínio, ferro e magnésio, contendo ainda um teor 

de elementos alcalinos e alcalinos terrosos. É sabido que as argilas são constituídas 

essencialmente por partículas cristalinas extremamente pequenas, formadas por um numero 

restrito de minerais, chamados de argilominerais. Alem dos argilominerais, nas argilas há 

outros componentes como os minerais cristalinos e amorfos (não-cristalino). 

 No que diz respeito a solo-aglomerante tem-se que o solo usado não deve apresentar 

altos teores de argila tendo em vista alguns parâmetros que inviabilizam seu uso como alta 

plasticidade, elevado teor de finos (sendo necessário um estudo sobre limite de aglomerante a 

ser usado) e risco de ser um solo que apresenta expansividade, sendo necessário se possível 

uma correção e/ou estabilização dos solos visando conter as reações ocorridas pelos 

argilominerais encontrados nestas argilas. 
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Bahar, Benazzoug e Kenai (2004) estudaram a utilização de um solo com 

características de um solo argilo-arenoso (A(6) segundo AASHTO) sendo realizada a adição 

de teores de cimento de 0%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 15% e 20% em massa para a confecção 

das misturas, como também a correção do solo fazendo uso de areia fina, sendo identificado 

que após a adição do cimento e a correção do solo ocorreu um melhor desempenho das 

misturas em todos os parâmetros analisados como também um resultado mais satisfatório para 

os corpos-de-prova secos em relação aos úmidos e que ao final o autor aconselha que se evite 

o contato com os blocos diretamente com a água para evitar a problemas de deterioração, 

sendo recomendado o uso de recobrimento das paredes com aplicação de alguma técnica de 

impermeabilização. 

Ferreira; Faleiro e Freire (2005) estudaram um solo classificado como argila (A5 

segundo a AASHTO) com características não tão aplicáveis para utilização em solo-

aglomerante como determina alguns autores e instituições, sendo para estabilização usado 

uma cal CH I e ainda teores de silicato de sódio. Neste trabalho se verificou alguns resultados 

interessantes como uma boa interação do solo com os aglomerantes usados. No que diz 

respeito aos resultados de resistência a compressão simples a mistura com solo+10% de cal e 

4% de Silicato de sódio apresentou bons resultados tanto para resistência como também para 

absorção de água. 

Alexandre; Alves e Lima (2006) mostram que o uso de materiais com características 

argilosas podem resultar em um compósito de boa qualidade no que diz respeito a resistência 

a compressão e absorção de água com valores expressivos para estes dois parâmetros. Neste 

trabalho foram usados dois teores de 5% e 10% de cimento em volume, sendo encontrado 

resultados bastante significativos, com resistências entre 2,06 (5%) e 4,39 (10%) e absorção 

de água de 21,27 (5%) e 18,22 (10%) aos 14 dias. 

Em seu trabalho Ferraz (2004) utilizou um solo classificado pela HRB como A4 (areia 

fina argilosa) para a confecção de tijolos de solo-cimento com a adição de resíduos de 

argamassa de cimento em teores de 20% e 40%, sendo empregados três teores de cimento 

(6%, 8% e 10%), neste contexto a pesquisa foi embasada no uso desse material visando um 

melhor desempenho da matéria prima como também a redução no teor de cimento usado nas 

misturas, em função disso viu-se que os resultados foram bastante significativos e que o uso 

dos resíduos melhorou a distribuição granulométrica das misturas auxiliando nos resultados 

de desempenho dos tijolos. 
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Walker (1995) em seu trabalho verificou a utilização de um solo com elevada 

quantidade de argila e que após a adição de areia ocasionou uma melhoria na composição 

granulométrica das partículas, resultando em melhores resultados de desempenho das misturas 

afetando diretamente os valores de resistência a compressão, durabilidade e expansibilidade 

(problema sério encontrado em alguns solos com alto teor de argila em sua composição 

mineralógica). Neste trabalho utilizou-se misturas distribuídas em traços de 1:10, 1:15 e 1:20 

(cimento : solo em volume). 

2.1.4- EXPANSIVIDADE DOS SOLOS 

  

Segundo Simões de Oliveira, Jesus e Miranda (2006), o fenômeno de expansão dos 

solos é muito complexo, envolvendo um conjunto de fatores que influenciam e interagem 

entre si, tais como a composição das argilas (argilomineral) e fatores ambientais (clima da 

região, natureza do fluido, grau de saturação do solo).  

Ainda segundo Simões de Oliveira, Jesus e Miranda (2006), a expansividade pode ser 

refletida pela pressão de expansão e variação volumétrica. E que para conhecimento as 

estruturas apoiadas sobre esses solos podem estar sujeitas a uma série de ações indesejáveis 

resultantes das pressões de expansão durante o umedecimento, como também das variações 

volumétricas associados, que provocam o levantamento ou deslocamento dessas estruturas. 

Do mesmo modo em que os solos se expandem por umedecimento, eles também se contraem 

quando ressecados. Esse processo de ciclagem da umidade pode conferir uma fadiga ao solo 

tornando-o erodível, provocando o fenômeno conhecido por empastilhamento. 

Para Cavalcante et al. (2007), os solos tidos como “expansivos” são solos não 

saturados que podem sofrer variação volumétrica quando sujeitos a variação no teor de 

umidade, por isso, seu comportamento é bastante dependente de variações sazonais (grifo do 

autor). Nos períodos de estiagem, se encontram geralmente com uma sucção bastante elevada, 

conferindo resistência relativamente alta, dificultando possíveis trabalhos de escavação. 

Porém, com o aumento no teor de umidade, esses solos experimentam valores de expansão, 

muitas vezes bastante expressivos, tanto em termos de tensão quanto em termos de 

deformação (expansão vertical). 

Para Ferreira S. (2007), em Pernambuco existem diversos solos que apresentam 

potencial de expansão de níveis que vão de médio a alta. Ele também fala que o 

comportamento de variação volumétrica do solo devido à inundação está diretamente ligado 
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ao estado tensional (vertical de consolidação, sucção e estrutura - índice de vazios) em que se 

encontra o solo antes da inundação. 

Santos, Silva e Maciel Neto (2007) exemplificam que o terreno expansivo se 

caracteriza principalmente por ser constituído em maior ou menor grau por minerais que 

podem desenvolver o mecanismo de expansão. Sendo para isto necessário que se encontre em 

campo um estado apropriado no que diz respeito aos diversos parâmetros tais como: umidade, 

densidade, granulometria, estrutura, história de tensões e estado atual de tensões. Essas 

variações de volume podem ser ocasionadas por agentes como: o clima, a construção, a 

vegetação, a irrigação, a cobertura da área dentre outros fatores, sendo entre estes o mais 

importante, o clima influenciando em áreas naturais e junto às construções (em combinação) 

em lugares com influência antrópica.  

Carvalho (2004) caracterizou a expansão como um fenômeno intrínseco que está 

diretamente ligada às características químico-mineralógicas e da estrutura do solo. No que diz 

respeito à parte químico-mineralógica estão ligadas mais fortemente à expansão interna do 

mineral pelo aumento da distancia interplanar basal, enquanto que sobre as características 

relacionadas à estrutura são geralmente responsáveis pelo fenômeno de expansão entre os 

minerais. Os dois casos estão relacionados ao equilíbrio energético do solo seja no alívio de 

tensões externas na retirada de uma carga como no alívio das tensões internas (sucção) 

umedecendo o solo. Como os solos argilosos têm cargas distintas nos bordos e nas faces 

(positivas e negativas respectivamente) este equilíbrio se dá em função do teor de hidratação 

do meio em que está inserida sua estrutura. 

 Carvalho (2004) ainda menciona que em condições de compactação os solos menos 

intemperizados podem apresentar expansão sendo ela associada à mineralogia ou a estrutura 

imposta pela compactação, sendo comentado também que mineralogicamente os solos 

tropicais bastante intemperizados não são geralmente expansivos, por motivo da 

predominância da caulinita e os oxi-hidróxidos de ferro e alumínio. 

 Segundo Reeves, Sims, Cripps (2006), a água e/ou moléculas orgânicas podem ser 

absorvidas na superfície e para as camadas intercalares dos minerais de argila. Essa absorção 

de água e/ou moléculas orgânicas nas camadas intercalares são responsáveis pela expansão 

das partículas (característica de esmectitas e vermiculitas). O argilomineral esmectítico “seco” 

absorve água na camada intercalar de forma discreta com a água formando “bainhas” de 

hidratação em torno desses cátions intercalares (grifo do autor). Em umidades muito elevadas 
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esmectitas sódicas quando imerso em água apresentam inchamento osmótico e pode dissociar 

completamente ocorrendo quando as forças repulsivas da superfície da argila carregada 

negativamente exceder as forças de atração entre os cátions hidratados e intercalares as 

partículas de argila. 

 Dentre os métodos usados para determinar esse fenômeno podemos citar os ensaios 

edométricos tendo em vista sua facilidade e aplicabilidade sendo bastante difundidos no meio 

acadêmico e que apresentam valores confiáveis no que diz respeito a projetos de engenharia 

servindo como parâmetro, para possíveis analises de estabilidades de solos. 

Segundo Day (1999), as técnicas de laboratório mais comumente empregadas para 

avaliação da expansibilidade de um solo são a partir de ensaios edométricos e seguem 

recomendações da norma americana ASTM D4546-96 “Standard Test Methods for One-

Dimensional Swell or Settlement Potencial of Cohesive Soils”. De acordo com esse método, 

uma amostra indeformada é colocada no anel edométrico e em seguida é inundada com água 

destilada. Neste caso, tanto se pode medir o percentual de expansão do solo (caso seja 

permitida a livre expansão da amostra) quanto a tensão de expansão, que pode ser obtida 

impedindo-se que a amostra se expanda verticalmente, mantendo-se uma sobrecarga de igual 

valor da correspondente tensão que causa a expansão sobre a amostra. 

Segundo a UBC (Uniform Buiding Code, 1997), existe um índice de expansão usado 

para identificação de solos que são realizados a partir de ensaios edométricos que os 

classificam em função de seu potencial de expansão como está mostrado na tabela 2.2, 

buscando caracterizar os solos segundo o ensaio proposto pela ASTM (D 4829-95, 1998), 

método também usado em ensaios de expansão pelo Lab. de Solos e Instrumentalização da 

UFPE. 

  Tabela 2.2: Classificação da expansão dos solos segundo UBC - 1997 

Índice de Expansão Potencial de Expansão 
0-20 Muito Baixo 

21-50 Baixo 
51-90 Médio 

91-130 Alto 
Acima de 130 Muito Alto 

Fonte: UBC (1997) 
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Pedron (2005), também propõe valores para expansão a partir do uso do solo em 

construções urbanas em três classes de uso em: Adequada (solo não expansivo); Restrita (1 – 

3% de expansão) e Inadequada (> 3% de expansão). 

A partir de dados do manual técnico da Foundations In Expansive Soils (1983), pode 

ser observada uma classificação de solos em função do índice expansividade tendo em vista o 

potencial de expansão como mostra a tabela 2.3. 

Tabela 2.3: Classificação da expansão dos solos segundo Foundations in Expansive Soils, TM 

5-818-7. (1983) 

Classificação do 
potencial de expansão 

Potencial de 
expansão (%) 

Limite de 
liquidez (%)

Índice de 
plasticidade (%) 

Baixa <0.5 <50 <25 

Limitado 0.5 – 1.5 50 – 60 25 – 35 

Alta >1.5 >60 >35 

Fonte: Foudations in Expansive Soils, TM 5-818-7. (1983) 

Os solos expansivos apresentam diversas aplicações, tendo em vista seu grau de 

expansividade, quando este após identificado e caracterizado é tido como superior ao 

estimado em projeto é preferível que seja realizado um processo de estabilização do solo 

visando reduzir este grau de expansão, buscando a correção deste solo e sua possível 

aplicação no ramo da engenharia. 

2.2- ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS 

Para Markus et al.3 (1979 apud Adam e Jones 1995, p. 01) estabilização do solo é 

definida como a modificação das propriedades deste solo pela adição de outro material 

(estabilizador) ou técnica para melhorar a seu desempenho. A estabilização do solo tem sido 

amplamente utilizada desde 1920, principalmente para a construção de estradas. Quando a 

técnica de estabilização do solo foi introduzida na indústria da construção habitacional, todos 

os esforços de investigação estavam preocupados com a melhoria dos aspectos de 

durabilidade do solo como material de construção, e muito pouca atenção foi dada às 

propriedades térmicas dos produtos da terra. 

                                                     
3 T. A. MARKUS et al., Stabilised soil – a critical review. University of Strathelyde, Glasgow, U. K. (1979) 
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Ainda segundo Markus et al.4 (1979 apud Adam e Jones 1995), nos últimos 20 anos, 

vem sendo realizados trabalhos de forma intensa por muitas organizações e instituições de 

pesquisa em uma tentativa de melhorar o solo com as necessidades do uso de materiais para 

construção. Essa atividade visa quase sempre a aumentar a densidade do solo, a fim de atingir 

uma durabilidade desejada, com muito pouca informação sobre os dados produzidos e 

propriedades térmicas.  

Bresciani (2009), a estabilização de um solo significa conferir-lhe a capacidade de 

resistir e suportar as cargas e os esforços induzidos pelo tráfego normalmente aplicados sobre 

o pavimento e também às ações erosivas de agentes naturais sob as condições mais adversas 

de solicitação consideradas no projeto. 

Segundo Basha et al. (2005), solo estabilizado é, em geral, um material composto que 

resulta da combinação e otimização das propriedades dos materiais constituintes individuais. 

Técnicas estabelecidas de estabilização de solos são freqüentemente usadas para obter 

materiais geotécnicos melhorados através da adição ao solo de agentes cimentantes, tais como 

Cimento Portland, cal, asfalto, etc.. 

Ainda segundo Basha et al. (2005), substituição de solos naturais, agregados e cimento 

com produto sólidos industriais é altamente desejáveis. Em alguns casos, um subproduto é 

inferior aos materiais tradicionais de barro (argilosos). Devido ao seu baixo custo, no entanto, 

pode ser uma alternativa atraente se o desempenho adequado pode ser obtido. Em outros 

casos, um subproduto pode apresentar atributos superiores aos dos tradicionais materiais de 

barro (argilosos). Muitas vezes, os materiais selecionados são adicionados aos subprodutos 

industriais para gerar um material com propriedades bem-controladas e superiores. 

Mattone (2005) fala que um aspecto delicado para ser levado em conta na utilização 

do solo como material de construção é a sua sensibilidade à água: embora possa ser 

controlado na fase de projeto, este fator continua a ser um problema, em especial em unidades 

habitacionais de baixo custo produzidos com auto-ajuda, que requer maiores margens de 

tolerância. 

A estabilização de um solo a partir de reações químicas do Cimento Portland, Cal e 

outros aditivos químicos, estão associados a valores numéricos de resistência e durabilidade, 

fazendo uso de ensaios como o de resistência à compressão, resistência ao cisalhamento, 

modulo de deformação, capacidade de carga, absorção de água, rigidez, compacidade e 

                                                     
4 T. A. MARKUS et al., Stabilised soil – a critical review. University of Strathelyde, Glasgow, U. K. (1979) 
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consistência, expansão e contração (estabilidade volumétrica), resistência ao umedecimento e 

secagem, resistência ao congelamento e degelo, resistência ao desgaste, resistência à erosão e 

uma possível redução dessas propriedades ao longo do tempo (FERREIRA, R., 2003). 

Dentre os diversos métodos de estabilização analisados Fang5 (1991 apud Milani 

2008), identificou algumas como soluções práticas e econômicas de estabilização de solo que 

são: 

• Estabilização granular – a partir da combinação dos métodos de estabilização física e 

química, na qual a capacidade de carga encontrada no esqueleto do solo é modificada 

a partir do enchimento dos vazios com cimentos naturais ou outros materiais (como 

argila, concreto e argamassa); 

• Estabilização química – sendo este o termo utilizado para designar todos os métodos 

nos quais, tanto às interações químicas quanto as físico-químicas e físicas, podem 

ocorrer no processo de estabilização. Este método inclui, também, aqueles nos quais 

um ou mais compostos são adicionados ao solo com o objetivo de estabilizá-lo.  

• Estabilização térmica – método físico de estabilização que faz uso de aquecimento 

(geralmente apresenta temperaturas acima de 300 ºC) ou faz uso de resfriamento, por 

longos ou curtos períodos de tempo, visando a melhoria das propriedades do solo com 

o qual se está trabalhando; 

• Estabilização eletrocinética – método que utiliza a influência de um campo elétrico 

para facilitar a consolidação de solos finos, movimentando estabilizantes através de 

solos densos e desviar a percolação natural pela criação de barreiras de fluxo. 

Segundo Milani (2008) existe varias técnicas de estabilização química utilizadas 

podem-se citar a do solo-cimento, solo-cal, solo-betume, solo-resina, a estabilização com 

cinzas volantes (“fly ash”), a estabilização usando sais (cloretos), ácidos (ácido fosfórico), 

lignina, silicatos de sódio (“water glass”) e de cálcio. E outros tais como: Aluminatos de 

cálcio, sulfatos de potássio, óxidos de ferro, cinzas pozolânicas de turfas e restos de atividade 

agrícola (palha de arroz, casca de amendoim, bagaço de cana-de-açúcar, etc.), materiais 

vegetais (partículas de madeira, sobras de papel, polpa de celulose, etc.); 

Segundo Bresciani (2009), em solos argilosos são encontrados estruturas floculadas e 

dispersas mais sensíveis à presença de água, influenciando de forma direta na resistência ao 

cisalhamento. É comum a adição de agentes químicos que provoquem a dispersão ou 

                                                     
5 FANG, H. S. Foundation Engineering Handbook 2º Ed. New York, Van Nostrand Reinhold, 1991. 923p. 
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floculação das partículas ou uma substituição prévia de cátions inorgânicos ou cátions 

orgânicos hidro-repelentes seguida de uma adição de materiais cimentícios. 

2.2.1- ESTABILIZAÇÃO COM A CAL 

Segundo Araújo e Barroso (200-?), a adição da cal a um material natural pode resultar 

na melhoria de algumas das propriedades dos solos de interesse à pavimentação, tais como: 

aumento de resistência mecânica, redução da plasticidade e da expansão, entre outros 

Segundo Sherwood6 (1993 apud Al-Rawas; Hago e Al-Sarmi, 2005), a cal é 

largamente utilizada em diversas aplicações da engenharia civil, tais como construção de 

estradas, aterros, lajes de fundação e estacas. Quando a cal é adicionada à argila dos solos, 

com presença de água, uma série de reações ocorre, ocasionando à melhoria das propriedades 

do solo. Dentre estas reações pode citar a troca de cátions, floculação, carbonatação e reação 

pozolânica. A troca de cátions ocorre entre os cátions associados com as superfícies das 

partículas de argila e de cátions de cálcio da cal. O efeito de troca de cátions e atração faz com 

que partículas de argila fiquem próximos uns dos outros, formando flocos, esse processo é 

chamado de floculação. Floculação é o principal responsável para a modificação das 

propriedades de engenharia de solos argilosos, quando esta é tratada com cal. 

Ferreira, R. (2003), em seu trabalho mostra que o uso da cal se apresenta como 

bastante promissor no atendimento das demandas por tecnologias apropriadas com vistas à 

racionalização e otimização do uso da terra como material de construção, à redução de custos 

e ao uso de energia. 

Al-Rawas; Hago e Al-Sarmi (2005), a partir de misturas de solo com a cal em seu 

trabalho verificaram que com a adição de 6% de cal, o solo ainda apresentava expansão, mas 

em comparação aos outros aglomerantes usados, a cal demonstrou melhores resultados na 

função de estabilizador. 

Segundo Silva e Akasaki (200-?), a partir do desenvolvimento no processo 

tecnológico, viu-se que a estabilização do solo pode ser feita com aditivos químicos como a 

cal. A mistura solo-cal ocasiona melhoria no que diz respeito a expansibilidade, retenção 

excessiva da umidade, plasticidade elevada dos solos e causa uma queda nas curvas de 

compactação, ocasionado pelo aumento de teor ótimo de umidade e diminuição da massa 

                                                     
6  SHERWOOD P. T. Soil stabilization with cement and lime: state-of the-art review. Transport Research 
Laboratory, London: Her majesty’s Stationery Office, 1993. 
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específica aparente seca máxima. Em relação às propriedades mecânicas do material estas 

ocorrem a médio e longo prazo a partir das reações pozolânicas (formação de silicatos e 

aluminatos de cálcio cimentantes) da mistura solo-cal melhorando estas propriedades. O 

ganho da resistência à compressão da mistura solo-cal depende fundamentalmente das 

condições de cura (umidade e temperatura) e compactação, sendo recomendado trabalhar-se 

com umidades de moldagem em torno da ótima (encontrada no ensaio de compactação), pois 

quanto mais denso o solo-cal, maior será sua resistência. 

Araujo et al. (200-?), verificaram em sua pesquisa que a adição da cal ocasionou uma 

melhoria no comportamento de solos impróprios para pavimentação e também comentam que 

a adição da cal como um material natural pode resultar também na melhoria de algumas das 

propriedades dos solos de interesse à pavimentação, tais como aumento de resistência 

mecânica, redução da plasticidade e da expansão, etc. 

Nos solos argilosos a ação da cal gerada sobre a sílica e alumina do solo resulta no 

aparecimento de fortes pontos de interação entre as partículas do solo, mostrando sua vasta 

aplicação como material estabilizante de solos argilosos. 

2.2.2- ESTABILIZAÇÃO COM CIMENTO 

A técnica de estabilização de solos com a adição de cimento não é uma técnica 

inovadora nem recente tendo em vista que sua aplicação ser datada de muitos anos, sendo ela 

aplicada visando sanar diversos problemas relacionados aos solos tais como: baratear os 

custos com a construção, melhorar a permeabilidade, durabilidade e resistência mecânica dos 

solos utilizados. Devendo ocorrer um controle rigoroso a presença prolongada de água. 

Segundo Lima, Alexandre e Alves (2009), o solo-cimento é uma mistura de solo com 

cimento (aglomerante hidráulico) bem proporcionado formando uma massa homogênea. A 

mistura de solo-cimento deve resultar em um material mais compacto e menos permeável que 

o solo original. O uso de técnicas de utilização de materiais não convencionais, aplicado à 

produção de blocos de solo-cimento, com a utilização de solos argilosos apresenta como 

finalidade a melhoria na qualidade do material empregado com intuito de reduzir os custos 

das obras. 

Batista (2006) comenta que a estabilização do solo com cimento se dá pelo 

desenvolvimento de reações químicas quando o cimento é hidratado, formando vínculos 
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químicos e mineralógicos entre as superfícies dos grãos de cimento e as partículas de solo que 

são em contato direto. 

Ainda para Batista (2006) os mecanismos de hidratação do cimento podem ser 

divididos em quatro etapas de forma um pouco diferente da teoria clássica sobre hidratação de 

cimento como em várias publicações, assim como Taylor ,1991 sendo estas informações 

importantes para entender como se dá as interações entre solo-cimento: 

• A primeira entre 5 e 10 minutos após a adição da água ocasionando reações 

exotérmicas (40cal/g/h), sendo nesse momento hidratado apenas 1% do cimento. 

• A segunda em torno de 1 hora apresentando ao redor do grão uma camada de gel, a 

medida que os grãos se transformam pela ação da hidratação a pressão osmótica 

preenche os vazios após romper a camada de gel gerada, liberando a área dos grãos 

para que esses possam continuar reagindo, esta apresenta uma energia de reação 

menor que a primeira etapa (1 cal/g/h). 

• A terceira em torno de 6 horas chamada de período de pega, apresenta um aumento na 

energia gerada de 5 cal/g/h, a partir das varias rupturas envolvidas na etapa anterior 

espalha-se o gel, que endurece e promove a ligação entre os grãos hidratados 

(parcialmente).

• A quarta e última dura entre semanas e anos e nela acontece o endurecimento da 

mistura e a energia do calor da reação volta a ser de 1 ca/g/h. 

Segundo Ferreira, R. (2003), solos tratados com cimento desenvolvem valores de 

coesão e atrito interno muito superior àqueles obtidos a partir do solo original. No entanto, a 

estabilidade do solo-cimento é conseguida principalmente à custa da hidratação do cimento e 

não pela coesão e atrito interno dos componentes; daí pode ser possível utilizar, diversos tipos 

e combinações de solos para fins de uso em solo-cimento. 

Bahar, Benazzoug e Kenai (2004), a partir de resultados experimentais verificaram 

que o melhor método de estabilização do solo analisado em seu experimento, ocasionando 

uma boa resistência a compressão e uma maior durabilidade a um custo razoável, pode ser 

uma combinação de compactação mecânica e estabilização química por cimento ou cimento e 

areia, até um determinado nível. 

Bahar, Benazzoug e Kenai (2004) ainda realizaram um estudo com diferentes métodos 

de estabilização encontrando resultados satisfatórios na estabilização química com teores de 

cimento superiores a 8% no que diz respeito a resistência a compressão. 
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Walker (1995) afirma que na maioria dos solos em seu estado natural, se tem a falta de 

resistência, estabilidade dimensional e durabilidade necessárias para a construção civil. Essas 

deficiências inerentes podem ser superadas através de um processo de estabilização por 

compactações mecânicas, além da matriz do solo e ligantes químicos, tais como cimento ou 

cal, ou agentes de impermeabilização, tais como o betume. Em comparação com a maioria 

dos materiais de construção convencionais blocos de solo-cimento estabilizado oferecem uma 

série de vantagens para a construção de habitação de baixo custo. 

Com relação à qualidade da água a ser utilizada na mistura solo-cimento, e preferível 

que esta não contenha níveis de sais prejudiciais a composição do bloco apresentando teores 

nocivos de tais substâncias, ácidos, álcalis ou matéria orgânica. Tendo como base as 

conseqüências ocorridas nos solos pelo efeito destas águas, pode ocorrer o mesmo problema 

no solo-cimento. 

Assim como nos solos naturais, as misturas solo-cimento exigirão um teor de umidade 

que conduz a uma massa específica seca máxima, para uma dada energia de compactação.  

Para o andamento do experimento o trabalho se balizou em trabalhos referentes à 

utilização de solo-aglomerante tendo em vista a escolha dos teores de aglomerante, e os 

parâmetros avaliados nesses trabalhos, como também suas características de desempenho. 

2.3- DEFINIÇÃO DOS TEORES DE AGLOMERANTES 

  

Para a realização do experimento fez-se necessário uma revisão de literatura para 

utilização dos teores mais usuais dentro da gama dos estudos realizados com solo-

aglomerante sendo determinada a identificação de dois teores de aglomerantes: Cal e 

Cimento. 

 Nesse contexto ocorreu uma pesquisa para trabalhos com diferentes tipos de argilas e 

diversos teores em varias regiões e climas para que a partir desse estudo se pudesse verificar 

qual a mais aplicável para o material estudado como mostra os quadros 2.3a e 2.3b. 

 Os quadros foram montadas da seguinte forma na 1º coluna contendo o nome do autor, 

a 2º coluna os teores de aglomerante usados em seus respectivos trabalhos e na 3º coluna um 

resumo do trabalho com ênfase aos resultados encontrados pelo teor ideal, propriedades 

estudadas e resistências mecânicas obtidas. 
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 O quadro 2.1a corresponde aos trabalhos que fazem uso de aglomerante hidráulico 

(cimento) enquanto que o quadro 2.1b corresponde aos resultados com a presença de 

aglomerante aéreo (Cal Hidratada). 
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Quadro 2.1a: Referências utilizadas para definição dos teores de aglomerantes (Cimento) 

TEOR DE CIMENTO 

REFERÊNCIAS 
TEOR DE 

AGLOMERANTE 
OBSERVAÇÕES 

Régis de C. 
Ferreira. (2003) 

6% e 10% 

Neste trabalho pode-se verificar que a adição de 
cimento ou cal para estes teores ocasionaram 
um ganho de resistência interessante e valores 
muito razoáveis de absorção de água aos 7 dias 
demonstrando a viabilidade desses teores para o 
solo proposto. 

Bahar, 
Benazzoug, 

Kenai, 

(2004) 

0, 4, 6, 8, 10, 12, 
15, 20% 

Os autores demonstram diferentes teores de 
cimento, sendo visto que o teor de 10% 
apresentou melhores resultados do que os 
outros. Em relação a contração do material os 
teores de 6% e 10% apresentaram reduções 
significativas, o teor de 6% apresentou uma 
resistência a compressão superior a 2MPa e 
teores maiores podem ainda apresentar valores 
maiores. Todos os teores após 14 dias 
apresentaram valores acima de 2MPa, para o 
teor de 10% a absorção de água valor 
apresentado foi bastante inferior em relação aos 
outros. 

Roberto 
Mattone, (2005) 

10% 

O autor utilizou fibra de sisal como adição no 
trabalho e uma taxa fixa de cimento de 10% 
onde para a combinação solo-cimento 
apresentou alguns resultados interessantes: 
testes de flexão 0,22MPa, uma pequena 
deformação do material em função da carga 
aplicada menor que 1mm para 0,25 KN, no que 
diz respeito a absorção de água ele se 
comportou razoavelmente baixa, tendo uma 
taxa de absorção de aproximadamente 0,5cm³ 
por minuto. 

Yong, R. N.; 
Ouhadi, V. R. 

(2007) 

2%, 4%, 6%, 8%, 
10% 

Os diferentes teores foram usados para tentar 
estabilizar solos margas buscando sua aplicação 
como material de fundação e base, sendo 
usados diversos ensaios para caracterização e 
acompanhamento desta estabilização. 
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Quadro 2.1b: Referências utilizadas para definição dos teores de aglomerantes (Cal) 

TEOR DE CAL HIDRATADA 

REFERENCIAS 
TEOR DE 

AGLOMERANTE 
OBSERVAÇÕES 

F.G.Bell, (1996)
2%, 4%, 6%, 8%, 
10% 

O trabalho demonstrou um aumento significativo no 
teor de umidade das misturas, valor maiors no CBR 
(Índice de Suporte Califórnia), os resultados também 
foram satisfatórios usando a cal como aglomerante na 
amostra com Caulinita. 

Régis de C. 
Ferreira, (2003) 

6% e 10% 

Neste trabalho pode-se verificar que a adição de cal 
para os teores propostos ocasionaram um ganho de 
resistência e valores de absorção de água aos 7 dias 
bastante representativos. 

Adam, E. A.; 
Jones, P. J. 

(1995) 
6% 

Neste artigo pode-se ver que a aplicação da cal 
ocasionou um menor valor de densidade seca se 
comparado com o cimento, mas no que diz respeito 
aos tipos de bloco o solido apresentou valores 
superiores do que o vazado mostrando sua 
viabilidade. 

Al-Rawas, A. 
A.; Hago, A.W.; 

Al-Sarmi, H. 
(2005) 

3%, 6% e 9% 
Neste artigo fez-se a combinação da cal com cimento, 
nos resultados encontrados a adição da cal ocasionou 
uma redução no Índice de Plasticidade do material. 

Yong, R. N.; 
Ouhadi, V. R. 

(2007) 

2%, 4%, 6%, 8%, 
10% 

O artigo mostra que a utilização da cal ocasiona para 
as porcentagens mostradas, a ação ao longo do 
período de cura dos agentes cimentantes e diminuição 
do índice de plasticidade por causa dessas adições de 
cal, e que também influenciam na resistência como 
mostrou o ensaio CBR, as diferentes adições de cal 
ocasionam um aumento pH para solos argilosos 
causando um efeito mais lento na troca de iônica, 
sendo o pH um dos responsáveis pela velocidade na 
estabilização do solo e influenciando na superfície 
especifica do solo, aumento na percentagem da cal 
melhora a resposta mecânica do solo. 

Mattone (2005) utilizou fibra de sisal como adição no trabalho usando como 

estabilizador tanto cimento a um teor de 10% de cimento como também polpa de Cactus 

(33%) para confecção de painéis, a combinação solo-cimento apresentou alguns resultados 

interessantes, o material se comportou com uma pequena deformação em função da carga 
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aplicada menor que 1mm para 0,25 KN, no que diz respeito a absorção de água a taxa de 

absorção foi de aproximadamente 0,5 cm³ por minuto.

Bahar; Benazzoug e Kenai (2004) demonstraram o uso de diversos teores de cimento 

(0%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14% 20%), para um solo argiloso encontrado na Argélia, sendo 

o teor de 10% o que apresentou resultados mais significativos, em relação a alguns parâmetros 

importantes como absorção de água por capilaridade mostrou baixos valores. A resistência a 

compressão dos teores de 6% e 10% apresentaram valores acima de 2,5 MPa aos 7 dias, os 

valores de retração/expansão mostraram uma possível estabilização após 12 dias para os 

teores de 0%, 6% e 10% sendo o teor de 10% o que apresentou uma menor expansão em 

relação aos outros. 

Segundo Al-Rawas, Hago e Al-Sarmi (2005) após a tentativa da combinação da cal 

com cimento como também a utilização de uma pozolana artificial (Sarooj) usaram teores de 

3%, 6% e 9% de cal para solos expansivos em Oman na Argélia encontrando resultados para 

esta adição que ocasionou uma redução significativa no índice de plasticidade. Com o teor de 

6% de cal ocorreu o processo de estabilização do material havendo também uma redução 

significativa da expansão do material em relação ao “in natura”. 

Após analises Ferreira, R. (2003) verificou que a adição de 6% e 10% de cimento e cal 

em solos de textura arenosa e argilosa apresentaram valores representativos, sendo a mistura 

com teor de 10% cimento a que apresentou os melhores resultados em testes destrutivos e 

não-destrutivos, das amostras de solos argilosas apenas uma enquadrou com a norma vigente 

NBR 8492. 

Adam e Jones (1995) demonstraram que para três tipos de solos predominantes do 

Sudão a aplicação de teores de cal ocasionou um menor valor de condutividade térmica do 

que as amostras com cimento, para o mesmo tipo de solo em contrapartida as misturas com 

cal apresentaram valores menores para densidade seca que as do cimento. 

Yong e Ouhadi (2007) utilizaram teores entre 0 a 10% de cal e cimento para 

estabilização de “solos margas”, com o intuito de identificar ao longo de um determinado 

período os valores de limites de liquidez em função do tempo, segundo os autores, isso se 

deve a formação de agentes cimentantes no processo de estabilização fazendo que haja uma 

agregação e aglutinação de modo a aumentar a quantidade de água retida no interior da 

estrutura do solo elevando assim o LL das misturas.   
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Ao final foi identificado que os teores variam de 0% a 10% de cimento ou de cal para 

a estabilização de solos argilosos destinados à confecção de componentes construtivos. As 

composições adotadas para o estudo de dosagem incorporaram aos solos teores de 

estabilização que variaram de 4% a 10%, e que se encontram compreendidos dentro da faixa 

usualmente recomendada nos diversos trabalhos analisados previamente. 

Após a definição de teores de aglomerante para estabilização, se faz necessário inserir 

esses teores às misturas, para a confecção de um compósito construtivo para as diversas 

análises de desempenho, visando um possível enquadramento junto às normas vigentes, sendo 

escolhida para o estudo em questão a utilização de blocos vazados com função não-estrutural. 

2.4- BLOCOS DE SOLO-AGLOMERANTE 

Segundo Silva, J. (2005), a demanda por materiais de construção não tradicionais para 

a eliminação ou redução do enorme déficit habitacional (segundo IBGE e Pnad 2007 pelo 

menos 6.272.645 domicílios) existente em nosso país, é um dos elementos impulsionadores 

deste processo. Devido aos elevados custos dos materiais de construção ocorreu a busca por 

estudos voltados para novas tecnologias, estimulando as diversas pesquisas por produtos mais 

econômicos e de boa qualidade.  

Silva, J. (2005) ainda comenta que em função da gama de materiais de construção hoje 

disponíveis no mercado, as cerâmicas vermelhas ainda representam o maior volume de 

movimentação de materiais, na grande maioria das construções no Brasil. Mesmo com a 

posição invejável encontrada no cenário nacional e internacional, a indústria cerâmica 

apresenta grandes deficiências, principalmente em questões ambientais por causa do seu 

processo fabril. 

A partir da difusão da idéia dos mercados “verdes” e a implantação da série de normas 

ISO 14.000, todas as atividades passaram a ter uma visão holística tendo por base os ciclos de 

vida dos produtos como também dos processos de produção, partindo da conscientização de 

que todo e qualquer produto, processo ou atividade produz impactos no meio ambiente desde 

o momento em que são extraídas as matérias-primas, até a sua disposição final. Considerações 

e conscientizações ambientais desta natureza podem trazer grandes benefícios para os 

diversos setores produtivos e para o poder público, conduzindo ao estabelecimento de 

estratégias e padrões ambientais direcionados a produtos e processos orientados para o meio 

ambiente (SILVA, J., 2005). 
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Em seu estudo com solos de características arenosas e também para solos argilosos 

Ferreira, R. (2003) utilizou teores de cimento de 6% e 10% de cimento e cal determinando seu 

desempenho a partir de ensaios de resistência à compressão e absorção de água em corpos-de-

prova, blocos e painéis estes solos foram caracterizados como A2-4 (arenoso) e A5-6 

(argiloso), a partir dos resultados foram encontrados pelo autor valores para resistência a 

compressão simples e absorção de água nas misturas com argila, relacionados na tabela 2.4. A 

partir destes resultados o autor comenta que estes podem servir de referencia desde que os 

solos apresentem características semelhantes ao material utilizado no experimento feito por 

ele. 

Tabela 2.4: Caracterização física dos tijolos de solo-cimento (argila + aglomerante) 

TRATAMENTOS
RESISTENCIA À COMPRESSÃO SIMPLES ABSORÇÃO (%) 

7 DIAS 28 DIAS 56 DIAS 91 DIAS 7 DIAS 

Arg + 6% cal 0,50 0,39 0,37 0,45 26,09 

Arg + 10% cal 1,01 0,67 0,60 0,82 25,21 

Arg + 6% cim 1,52 1,17 0,60 0,69 26,01 

Arg + 10 cim 2,00 2,14 1,08 1,08 27,09 

Fonte: Ferreira R. (2003) 

Em seu estudo com blocos de solo-cimento usando um solo argiloso corrigido com a 

adição de areia Walker (1995) identificou uma melhoria nas reações de estabilização com o 

cimento e suas condições de trabalhabilidade. As misturas usadas pelo autor para solos 

argilosos foram de 100% solo : 0% areia e 15% solo : 85% areia (em volume), sendo feitos 

dois tipos de solos corrigidos. Os traços feitos com a adição de cimento nos solos corrigidos 

foi de 1:10, 1:15 e 1:20 (cimento : solo corrigido, em volume) e a uma taxa de pressão de 

compactação no intervalo de 2-4 MN/m² (Pascal). Os blocos foram umedecidos nos sete 

primeiros dias. De posse dos resultados de compressão simples, durabilidade por ciclos de 

molhamento e secagem, e retração na secagem aplicados nos blocos, o mesmo autor 

correlacionou a quantidade de cimento das misturas com o índice de plasticidade do solo para 

determinadas resistências à compressão dos blocos na condição saturada como mostra a tabela 



48 

2.5, sendo concluído que a resistência à compressão e a durabilidade dos blocos aumentam 

quando se aumenta o teor de cimento, sendo reduzida quando se aumenta o teor de argila. 

Tabela 2.5: Quantidades de cimento recomendadas por Walker (1995), em função do IP do 

solo. 

Índice de 

Plasticidade do 

solo 

Recomendação da quantidade de cimento (% volume) para uma 

dada resistência à compressão do bloco de solo cimento (saturado) 

1 MPa 2 MPa 3 MPa 

< 15 5% 7% 10% 
15 - 20 5% 10% Inadequado 
20 - 25 6,5% Inadequado  
25 - 30 8,5%   
30 - 35 10%   

> 35 Inadequado   
Fonte: Walker (1995) 

Shimosaka (2010) propõe em seu trabalho a possibilidade da utilização de solos 

argilosos na confecção de compósitos de solo-cimento a partir da inserção de areia para 

corrigir problemas como elevadas plasticidade e que para isso seja usado o teste de retração 

com caixa de madeira sendo então adicionado até que se obtenha o resultado esperado. 

Para Rodrigues (2008) o processo de fabricação de tijolos de solo-cimento começa na 

fase de destorroamento, passa pelo peneiramento e secagem do solo. Então ocorre a mistura 

homogênea do solo com o cimento, adição de água (em quantidades adequadas). Realiza-se a 

cura á sombra, usando rega de duas a quatro vezes ao dia dependendo do ambiente. O 

processo de assentamento e revestimento deve ser com argamassas tradicionais tendo cuidado 

na aplicação tendo em vista as características de absorção de água do tijolo. Podendo ainda 

ser utilizado misturas de solo-cimento com um maior teor de água visando uma melhor 

trabalhabilidade e manuseio no assentamento dos blocos. 

A qualidade dos tijolos prensados de solo-aglomerante depende de características 

importantes que devem ser levadas em consideração no projeto tais como: tipo de solo, 

umidade de moldagem, tipo de prensa, tipo e percentagem do aglomerante e a cura dos tijolos. 

Pedroti et al. (2007) na figura 2.4 demonstra um organograma do processo básico da 

produção de blocos de solo cimento. 
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Figura 2.4: Organograma de produção de Blocos de Solo-Cimento 

Fonte: Pedroti et al. 2007. 

Quando se fala da atividade da construção civil no Brasil associa-se ao seu 

desenvolvimento, porém trata-se ainda de um processo significativamente impactante pelo 

fato de demandar grandes quantidades de recursos naturais e gerar resíduos em grande escala 

que, em sua grande maioria, são disponibilizados de forma inadequada. 

A técnica de utilização de bloco de solo estabilizado é comumente conhecida como 

solo-cimento estabilizado ou bloco de solo-aglomerante e muitos trabalhos de pesquisa têm 

sido feito nesta área. Um solo argilo-arenoso é geralmente utilizado após ter sido misturado 

com pequenos teores de cimento ou de cal então é hidraulicamente compactado e depois 

curado. Daí a maior resistência compressão e tração, melhor coesão e melhor resistência à 

água são obtidos, melhorando assim sua estabilidade natural (BAHAR; BENAZZOUG e 

KENAI, 2004). 

Alguns tijolos de solo-aglomerante apresentam características geométricas 

semelhantes às dos tijolos maciços de barro cozido convencionais, e, conseqüentemente, a 

construção de alvenarias com este componente não difere da construção de alvenarias com os 

tijolos tradicionais. No entanto, devem-se tomar certos cuidados na utilização deste material, 

pois apresenta características de absorção de água e variação dimensional diferente do 

material cerâmico. 

Os tijolos podem ser fabricados em prensas manuais ou automáticas, que diferem entre 

si pelo custo, capacidade, características de operação e pela energia de compactação 

empregada. Evitando-se assim a utilização dos fornos que fazem uso de madeira para a 
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estabilização térmica método bastante usado em cerâmicas da região e que para essa queima 

são aplicados cerca de 5 arvores médias por Milheiro de tijolos cerâmicos na alimentação dos 

fornos (BARROS, 2010)(informação verbal)7.  

O estudo tem também um papel ambiental muito forte tendo em vista que na utilização 

de prensas para confecção dos blocos de solo-aglomerante é usado um material até então tido 

como rejeito, não ocorre a queima do compósito como em cerâmicas tradicionais, evitando a 

extração da madeira (recurso escasso na região) para confecção de tijolos no método 

tradicional. Ocorrendo assim a redução de duas linhas de grande impacto ambiental na região 

nordeste que é a extração das argilas em jazidas de forma indiscriminada e o desmatamento 

também indiscriminado das matas para abastecimento dos fornos. 

Dos dados compilados nos quadros 2.3a, 2.3b, e nas tabelas 2.5 e 2.6, pode ser 

verificado que existe um grande intervalo nos teores adotados para solo-aglomerante nos 

trabalhos vistos, sendo algumas características importantes na definição dos teores de 

aglomerante a ser utilizado tais como o tipo de solo (deve atender as recomendações como 

Limite de Liquidez, Índice de Plasticidade, etc.), a aplicação desta mistura (qual finalidade 

será dada). 

Os teores definidos para as misturas desse trabalho foram definidos nos moldes que 

determinam os ensaios de caracterização e que serão descritos no capitulo 3.  

                                                     
7 Informação fornecida por Barros em Moreno, em 2010
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3
PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

Neste capitulo serão mostrados o planejamento experimental usado no estudo, tendo 

por base os materiais usados, os equipamentos que serviram para realização dos ensaios de 

caracterização, como também uma pequena discussão sobre os ensaios usados (Tecnológicos 

e Microestruturais), e o que se espera em resultados destes ensaios visando uma melhor base 

de dados para o andamento do experimento dentro do que foi proposto nos objetivos. 

3.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1.1 Localização da Extração da Matéria Prima 

O municipio escolhido no o experimento foi Ouricuri localizado a uma latitude 07º 52' 

57” sul e a uma logintude 40º 04' 54” oeste, estando a uma altitude de 451 metros. Com 

população estimada em 2010 de 64.335 habitantes. Com uma área de 2.423 km², e formado 

pelos distritos de: Ouricuri (sede) e Barra de São Pedro. O município faz parte da Região de 

Desenvolvimento do Araripe, localizada na Mesorregião do sertão pernambucano como 

mostra a figura 3.1. Essa região representa 18,8% do território estadual com 18.576,9 km² e 

abrange ainda, os municípios deAraripina, Bodocó, Cedro, Exú, Granito, Ipubi, Moreilândia, 

Parnamirim, Salgueiro,  Santa Cruz, Santa Filomena, Serrita, Trindade e Verdejante (IBGE 

2010). 
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Figura 3.1: Mapa de localização do municipio de coleta do material de estudo. 

Figura 3.2: Local da Extração do material estudado
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3.2 MATERIAIS USADOS 

3.2.1 Solo 

Argilas de capeamento advindas de uma jazida do pólo gesseiro do Araripe, resultado 

da extração da gipsita, matéria prima do gesso como é visto na figura 3.2, com características 

determinada por diferentes ensaios de caracterização nas tabelas 3.4 e 3.5, chamadas no 

experimento simplesmente de “argila vermelha” e “argila verde” respectivamente. 

3.2.2 Areia 

A areia utilizada no experimento é uma do tipo quartzosa disponível no laboratório de 

materiais de construção e caracterizada pelo fornecedor, com módulo de finura: 2,51 e 

dimensão máxima de 4,8mm sendo a curva granulométrica demonstrada na figura 3.3. 

Figura 3.3: Curva granulométrica da areia por peneiramento. ABNT NBR-7217/87 

3.2.3 Aglomerantes químicos usados 

No experimento foram usados dois aglomerantes químicos sendo um hidráulico (CP-V 

ARI) e um aéreo (CH-II)  

O aglomerante hidráulico utilizado no experimento foi um Cimento Portland do tipo 

CP-V da marca MISU usado por uma concreteira na confecção de seus trabalhos em 

Pernambuco e que atende a ABNT/NBR-5733 (1991) – Cimento Portland de Alta Resistência 
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inicial. No que diz respeito aos seus parâmetros físicos e químicos, características mostradas 

nas tabelas 3.1 e 3.2 a partir de laudo oriundo do fabricante.  

Tabela 3.1: Caracterização Física do Cimento CP-V-ARI (MISU) 

Ensaios Físicos Resultados 
Limites da NBR 

5733/91 

Resíduo na peneira ABNT #200 (%) 0,13 ≤ 8,0 % 

Resíduo na peneira ABNT #325 (%) 2,21 - 

Área Especifica Blaine (cm²/g) 4,197 ≥ 3,000 cm²/g 

Expansibilidade a quente (mm) 1,24 ≤ 5 mm 

Tempo de início de Pega (min) 146 ≥ 60 min 

Tempo de fim de Pega (min) 209 - 

Massa Especifica (g/cm³) 3,10 - 

Fonte: Dados fornecidos pela Empresa 

Tabela 3.2: Caracterização Química do Cimento CP-V-ARI (MISU) 

Ensaios Químicos Teores (%) Limites da NBR 5733/91 

SiO2 11,5 - 

Al2O3 2,6 - 

Fe2O3t 4,3 - 

CaO 74,2 - 

MgO 0,8 ≤ 6,5% 

SO3 4,0 ≤ 3,5% 

K2O 1,0 - 

CaO livre * 2,48 - 

Resíduo Insolúvel* 1,29 ≤ 1,0 % 

Perda ao fogo* 3,67 ≤ 4,5 % 

Fonte: Dados fornecidos pela Empresa 
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O aglomerante aéreo usado foi a Cal Hidratada do tipo CH II da marca UNIMIN, 

bastante utilizada no mercado local em misturas com cimento para formar argamassas, como 

também em trabalhos científicos no meio acadêmico dos cursos de engenharia estando em 

conformidade com a ABNT/NBR-7175 (1991) – Cal Hidratada para Argamassas – 

Requisitos, com suas características físico-químicas representada na tabela 3.3. 

Tabela 3.3: Caracterização Físico-Química da Cal Hidratada CH II 

CARACTERISTICAS FÍSICO-

QUÍMICAS 
UNIDADE USL (MÁXIMO) 

Perda por calcinação % 25,0 

Resíduo Insolúvel + SiO2 % 7,0 

CO2 % 5,0 

SO3 % 0,1 

Fe2O3 % 1,8 

Al2O3 % 1,8 

CaO % 55,0 

MgO % 35,0 

Óxidos não Hidratados % 15,0 

H2O Combinada % 20,0 

Umidade % 5,0 

Granulometria #30 (retido) % 0,5 

Granulometria #200 (retido) % 15,0 

Fonte: Dados fornecidos pela Empresa 

A ÁGUA utilizada no experimento é uma água potável fornecida pelo sistema de 

abastecimento estadual de Pernambuco (Compesa). 

3.2.4 Equipamentos 

Para a realização dos ensaios mecânicos foram utilizados equipamentos de diversos 

laboratórios tais: O Laboratório de Materiais de construção e Estruturas, Laboratório de Solos 

e Instrumentação todos localizados na Universidade Federal de Pernambuco UFPE. 
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As análises de micro-caracterização foram realizadas também em alguns laboratórios 

como citados: no Departamento de Física, no NEGLABISE e no Laboratório de Tecnologia 

de Minas todos eles localizados na Universidade Federal de Pernambuco UFPE. 

3.2.4.1 – Máquina Universal 

Para os ensaios de compressão simples dos Blocos, foi utilizada uma prensa hidráulica 

da marca AMSLER, sendo usado um controle de velocidade de carregamento realizado 

normalmente pelos técnicos do laboratório de materiais de construção da UFPE o 

equipamento apresenta uma capacidade de carga de até 200 toneladas (Figura 3.4). 

Figura 3.4: Prensa Hidráulica usada nos ensaios de Resistência a Compressão 

3.2.4.2 – Máquina para fabricação de tijolos 

Os tijolos foram moldados com o auxílio de uma máquina de fabricação de tijolos da 

SOLOTEST Equipamento, de acionamento manual, para compactação das misturas fresca. 

Esta máquina, usualmente utilizada na confecção de tijolos de solo-cimento, tem capacidade 

de fabricação de dois tijolos por prensagem, tijolos tipo II (23 x 11 x 5 cm3), de acordo com a 

norma NBR 08491 (ABNT, 1992) (Figura 3.5). 
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Figura 3.5: Equipamento usado na confecção dos Blocos de Solo-Aglomerante. 

3.2.4.3 – Máquina para ensaio reológico 

Para os ensaios de reologia foi usado o Reômetro da marca BROOKFIELD 

RHEOMETER, modelo: LVDV-III (Spindle: SC4-31), fazendo uso de uma programação 

especifica para o experimento e uma metodologia aplicada a todos os materiais como também 

nas misturas, ficando este equipamento no Laboratório de Tecnologia Mineral e sendo todo o 

procedimento acompanhado pelo técnico responsável. (Figura 3.6). 

Figura 3.6: Equipamento usado nos ensaios de Reologia. 
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3.2.4.4 – Câmara Úmida 

Para a realização da cura úmida dos corpos-de-prova e Blocos foi usado uma câmara 

úmida disponível no Laboratório de Materiais do Departamento de Engenharia Civil, sendo 

no experimento realizado no mínimo duas molhagens diárias (Figuras 3.7). 

Figura 3.7: Câmara Úmida usada no experimento para curar as misturas com Cimento. 

3.2.4.5 – Aparelhos para a micro-caracterização das misturas solo-aglomerante 

� Difratômetro de Raios-X, usado para a caracterização mineralógica das amostras de 

solo, e solo-aglomerante usados na pesquisa; 

� Equipamento usado no ensaio de Fluorescência de Raios-X, utilizado para caracterizar 

a composição química dos materiais usados no experimento. 

� Equipamento usado no ensaio de DTG e DTA, utilizado para analisar o 

comportamento do material a partir da inserção de calor tais como: perda de massa e 

reações químicas (endotérmicas ou exotérmicas). 

Os materiais e equipamentos listados acima foram utilizados visando uma melhor 

caracterização das argilas como também para a confecção de diferentes misturas de solo-

aglomerante para tal foram realizados diversos ensaios com o material para conhecimento dos 

componentes importantes e buscando uma melhor adequação dos materiais utilizados. 
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3.3- METODOLOGIA 

A metodologia aplicada descreve desde a coleta da matéria prima, preparação das 

amostras, a caracterização das argilas, até a execução de ensaios destrutivos e não-destrutivos 

nos blocos de solo-aglomerante confeccionados com estas argilas. 

3.3.1- Coleta e Preparação das Amostras 

A coleta das amostras estudadas ocorreu em frentes de lavras de minas de gipsita 

localizadas no estado de Pernambuco no município de Ouricuri, situado na região do Araripe. 

Segundo BARAÚNA (informação verbal)8 o método de extração do material que é mais 

adequado é em formas de perfis tendo como preocupação a espessura das camadas, de argila 

para que fossem superiores a 1,5m tendo em vista que as amostras representativas se 

encontram neste patamar para que possam ter um volume significativo como mostra a figura 

3.8.  

Figura 3.8: Perfil do solo extraído no processo de lavra da gipsita. 

A partir da preocupação com o grande volume despejado desse material no meio 

ambiente em diferentes formas teve-se como meta uma análise da viabilidade como matéria 

prima na confecção de blocos de solo-aglomerante tendo em vista encontrar um destino final 

                                                     
8 Informações Fornecidas por Baraúna em Recife, em 2010 
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que mitigasse os impactos gerados no despejo tornando-o ecologicamente adequado para este 

material. Outra meta foi tentar sanar um problema social da população do Araripe que é o de 

habitação buscando baratear o valor gasto na construção das casas populares, com a inclusão 

desse material na confecção dos blocos em substituição aos tijolos tradicionais usados nessas 

construções. 

As argilas foram secas inicialmente ao ar livre como mostra a figura 3.9, sendo 

posteriormente levadas a uma estufa a 60º C, tendo em vista a dificuldade na perda de água de 

materiais argilosos, então depois elas foram transportadas para um redutor de partículas 

visando diminuir a granulometria do material até uma dimensão passante na peneira 4.8μm 

para isso foi utilizado um moinho de martelo cedido pelo laboratório de engenharia civil da 

UFPE. 

Figura 3.9: Argilas após a homogeneização no processo de secagem ao ar. 

Os materiais coletados para o estudo foram acondicionados em sacos de nylon para 

uma melhor comodidade de manuseio e proteção contra possíveis contaminações no decorrer 

das atividades propostas no estudo como mostrado na figura 3.10.  
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Figura 3.10: Local de Armazenamento dos sacos de nylon com as amostras coletadas. 

3.3.2- Caracterização dos Solos 

Sabendo-se da complexidade de solos existentes na região do Araripe, e da 

necessidade de avaliação destes solos quanto à sua aplicação, ensaios de caracterização foram 

realizados nos solos naturais. Esses ensaios estão descritos a seguir, sendo observados para a 

preparação das amostras, os procedimentos descritos na norma brasileira NBR 6457 (1986), 

tais como secagem prévia, destorroamento e peneiramento na peneira de malha 4,8 mm. Para 

a identificação dessas diferentes características, como também das misturas de solos-

aglomerantes usadas no experimento foram realizados diversos ensaios que se distribuirão em 

duas frentes de analises: ENSAIOS TECNOLÓGICOS e ENSAIOS MICROESTRUTURAIS 

como mostram os quadros 3.1 e 3.2. 
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Quadro 3.1: Resumo dos ensaios tecnológicos usadas na caracterização das argilas estudadas. 

Ensaios Mecanismo Resultado esperados 

Ensaio de Granulometria 
(NBR 7181/84) 

Análise granulométrica por 
peneiramento e 

sedimentação usando 
dispersante 

Determinação da Curva 
Granulométrica como 
também das frações 

encontradas nas argilas 

Limites de Atterberg 
(NBR- 6459/84 e 7180/84) 

Estudo da plasticidade das 
amostras segundo método 

de Casagrande 

Determinação da 
plasticidade das argilas a 

partir dos resultados de LL, 
LP e IP. 

Compactação (NBR-
12023/92) 

Determinação da umidade 
ótima das argilas a partir 

do uso do Proctor Normal 

Determinação da máxima 
densidade seca e umidade 

ótima das argilas 

Densidade Real (DNER-
ME093/94) 

Determinação da densidade 
real das argilas a partir do 

uso do picnômetro. 

Análise da densidade real 
encontrada nas argilas 

Ensaio Edométrico 
Expansão Livre (Lab. 

Solos e instrumentalização)

Determinação da possível 
expansão a partir de ensaio 

edométrico 

Determinação da expansão 
livre mostrada pelas argilas 

aos 7 dias da moldagem. 

Quadro 3.2: Resumo dos ensaios microestruturais usadas na caracterização das argilas. 

Ensaios Mecanismos Resultados Esperados 

Analise Química por 
Fluorescência de Raios X 

Analise quantitativa total 
expressa em porcentagem 

de óxidos (em peso). 

Analise quantitativa total 
das espécies químicas 
presentes nas argilas. 

Difração de Raios X 
(DRX) 

Determinação da 
composição mineralógica 
em função das distâncias 

interplanares das estruturas 
cristalinas 

Determinação qualitativa da 
composição mineralógica. 

Analise térmica (DTA e 
DTG) 

Estabilidade e 
decomposição térmica dos 
compostos presentes nas 

amostras das argilas 

Determinação do teor das 
espécies químicas a partir da 

decomposição térmica do 
material. 

Ensaio Reológico 

Estudo do comportamento 
reológico das argilas a 
partir de parâmetros 

específicos 

Determinação do tipo e 
comportamento das argilas. 

3.3.3- Caracterização das Misturas de Solo-Aglomerantes 

Após identificação das misturas de solos-aglomerantes, viu-se a necessidade também 

da avaliação destas quanto ao seu enquadramento junto a NBR 13553/96 que determina 

critérios para utilização de materiais para emprego em parede monolítica de solo-cimento sem 

função estrutural, ensaios de caracterização e desempenho físico-mecânico foram realizados 
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nas misturas com o aglomerante. Para a identificação do desempenho das misturas de solos-

aglomerantes usadas no experimento foram realizados novamente ensaios de caracterização 

citados anteriormente e outros ensaios de desempenho distribuídos no quadros 3.3. 

Quadro 3.3- Ensaios de Desempenho nas misturas de Solo-Aglomerante. 

Ensaios Mecanismo Resultado esperados 

Limites de Atterberg (NBR- 
6459/84 e 7180/84) 

Estudo da plasticidade das 
amostras segundo método de 

Casagrande 

Determinação da plasticidade 
das argilas a partir dos 

resultados de LL, LP e IP. 

Definição das Misturas 
Verificação nas tabelas 
citadas na revisão de 

literatura. 

Determinação de dois teores a 
serem usados no 

experimento. 

Compactação (NBR-
12023/92) 

Determinação da umidade 
ótima das argilas a partir do 

uso do Proctor Normal 

Determinação da máxima 
densidade seca e umidade 

ótima das argilas 

Ensaio de durabilidade por 
molhagem e secagem (NBR-

13554/96) 

Determinação da resistência 
das misturas após desgaste 
no processo de escovação, 

molhagem e secagem. 

Determinar quais misturas 
poderá se usadas no ensaio 

como seu possível 
enquadramento junto a NBR 

13553/96. 

Ensaio Edométrico 
Expansão Livre (Lab. Solos 

e instrumentalização) 

Determinação a partir de 
ensaio edométrico uma 

possível estabilização das 
misturas em função do 

tempo. 

Determinação da 
estabilização das misturas e 

em que idade ocorre este 
processo. 

Ensaio de retração ou 
expansão linear (NBR-

15261/05) – Adaptado para 
Solo-Aglomerantes 

Determinação da expansão 
fazendo uso de um ensaio 

com corpos-de-prova 
prismáticos. 

Um maior aprofundamento 
sobre o processo de 

estabilização de misturas de 
solo-aglomerante. 

Ensaio de determinação de 
absorção de água (NBR-

13555/96) 

Determinação da absorção 
de água das misturas de 

solo-aglomerante. 

Determinar quais misturas 
poderá ser usado no ensaio, 

como seu possível 
enquadramento junto a NBR 

13553/96. 

Ensaio de Reologia 
Aplicado as Misturas 

Estudo do comportamento 
reológico das misturas a 

partir de parâmetros 
específicos 

Identificação do inicio de 
pega das misturas a partir do 
aumento da viscosidade das 

misturas em função do 
tempo. 

Confecção dos Blocos de 
Solo-Aglomerante 

Processo de moldagem dos 
blocos em prensa manual. 

Confeccionar blocos de solo-
aglomerante. 

Determinação da 
Resistência à Compressão 

(NBR-10836/96) 

Determinação da resistência 
em idades pré-determinadas 

a partir da medias das 
tensões aplicadas nas argilas 

Determinação das tensões 
requeridas pelas argilas ate a 

ruptura. 
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3.4- ENSAIOS REALIZADOS 

3.4.1- TECNOLÓGICOS 

3.4.1.1- Ensaio de Granulometria por Peneiramento e Sedimentação 

Para a confecção da curva granulométrica foi realizado o ensaio de granulometria por 

peneiramento e sedimentação segundo a ABNT/NBR 7181/82. A distribuição granulométrica 

dos materiais granulares, areias e pedregulhos serão obtidos pelo processo de peneiramento de 

uma amostra de solo, enquanto que, para siltes e argilas se utiliza o processo de sedimentação. 

Para solos, que tem partículas tanto na fração grossa quanto na fração fina se torna necessário 

à análise granulométrica conjunta. 

Figura 3.11 equipamentos usados no ensaio de granulometria por sedimentação 

3.4.1.2- Ensaios de Limites de Atterberg 

Para caracterização da plasticidade das argilas realizou-se o ensaio de consistência 

fazendo uso de limites de Atterberg segundo NBR-6459/ABNT - Determinação do Limite de 

Liquidez de Solos; NBR-7180/ABNT - Determinação do Limite de Plasticidade de Solos, 

com a obtenção dos limites de consistência (ou limites de Atterberg) do solo pode-se estimar, 

através da Carta de Plasticidade exposta por Casagrande mostrado na figura 4.5 - seção 

5.1.1.2, suas propriedades, principalmente no tocante a granulometria e compressibilidade. 
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Visando possíveis correções caso necessário na estabilização do solo em função desta 

plasticidade apresentada. 

Figura 3.12: Aparelho de Casagrande usado no ensaio 
de Limites de Liquidez 

Figura 3.13: Aparatos usados no ensaio de Limites de 
Plasticidade. 

3.4.1.3- Determinação da Densidade Real de Solos 

 A Densidade Real dos solos (massa seca do solo por unidade de volume excluindo os 

poros) foi determinada tendo por base a metodologia usada no Laboratório de Solos e 

Instrumentalização da UFPE que adapta a usada pelo DNER – ME093-94. Para a execução do 

ensaio utilizou-se alguns acessórios tais como: Picnômetro, capsulas, espátulas, etc., 

mostrados nas figuras 3.14 e 3.15. 

No ensaio a amostra usada deve alcançar valores constantes de peso e que para isso foi usada 

uma estufa a 105º a 110ºC, então as amostras foram pesadas e colocadas no picnômetro, após 

isto foi adicionado água destilada na amostra e levada a uma bomba de vácuo para retirada 

total do ar por um período de 8 minutos, a amostra permaneceu sempre agitada para que o ar 

não se alojasse entre as partículas de solo+água retirando todo o ar, então, realizou-se a 

pesagem da amostra+picnômetro+água e aplicada a formula descrita abaixo: 

( 1 ) Dt(g/cm³) = ____P2-P1____

(P4-P1)-(P3-P2) 
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Onde: 

Dt - densidade real do solo à temperatura t (g/cm³); 

P1 – peso do picnômetro vazio e seco, em g; 

P2 – peso do picnômetro mais amostra, em g; 

P3 – peso do picnômetro mais amostra, mais água, em g; 

P4 – peso do picnômetro mais água, em g.  

O valor da densidade real deverá ser referido à água à temperatura de 20ºC, calculado do 

valor referido à água á temperatura (t), como mostra a formula abaixo: 

( 2 ) 

Onde: 

D20 – densidade real do solo a 20ºC; 

K20 – razão entre a densidade relativa da água à temperatura (t) e a densidade relativa da água 

a 20ºC, obtida na tabela do DNER – ME093-94. 

Dt – densidade real do solo à temperatura (t). 

Figura 3.14: Aparatos usados no ensaio de 
Densidade Real. 

Figura 3.15: Balança para realização da pesagem no 
ensaio de Densidade Real. 

3.4.1.4- Ensaio de Compactação  

Ensaio de compactação usada para solo-cimento de acordo com a NBR-12023 foi 

aplicado para determinar a massa especifica aparente seca (γs) e a umidade ótima (ho) das 

amostras como das misturas estudadas.  

D20 = K20 x Dt 
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A energia de compactação utilizada nos ensaios foi a do Proctor Normal, usando-se 

então, o soquete e o cilindro menor mostrado na figura 3.16. O solo foi compactado em 3 

camadas iguais, sendo aplicados 26 golpes por camada, número de golpes necessário para 

atingir o valor da energia Proctor Normal desejada para o ensaio (aproximadamente 580 

kJ/m3). 

A primeira série de ensaios de compactação foi destinada a determinar as propriedades 

de compactação do solo “natural”. Em segundo lugar, os testes foram realizados para 

determinar as propriedades de compactação Proctor normal da misturas de argila com 

diferentes teores de cimento e Cal sendo ao final confeccionado suas curvas de compactação.

  

Figura 3.16: Equipamento para realização o Ensaio de Compactação de solo. 

3.4.1.5- Confecção dos Corpos de Prova 

DIMENSÃO DOS CORPOS-DE PROVA 

Segundo a norma brasileira NBR 12024 (1992) que trata da moldagem e cura de 

corpos-de-prova cilíndricos de solo-cimento, as dimensões especificadas para tais corpos-de-

prova são de diâmetro de 100 mm e altura de 127 mm. Tais dimensões são contempladas 

também pelas normas e NBR 12023 (1990) que tratam da metodologia de ensaios de 

compactação em solo-cimento. A NBR 13555 (1996) que trata da metodologia de ensaio de 

absorção de água que também referencia estas dimensões. 
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PREPARAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 

Determinadas as dimensões dos corpos-de-prova, os mesmos foram moldados 

utilizando os parâmetros obtidos pelo ensaio de compactação Proctor Normal: massa 

específica aparente seca máxima e teor de umidade ótimo.  

Os corpos-de-prova foram curados em câmara úmida com umidade relativa entre 95% 

- 99% e temperatura de 23 ± 2 ºC durante os sete dias. Os corpos-de-prova tiveram suas 

dimensões (diâmetro e altura) e pesos medidas imediatamente antes da execução dos ensaios. 

DOSAGEM DOS CORPOS-DE-PROVA 

Após diversas tentativas buscando uma melhor seqüência para dosagem foi 

identificada uma seqüência que proporciona uma melhor homogeneização dos materiais 

utilizados nas misturas tendo em vista a ordem com que esses materiais serão inseridos para 

todas as misturas, sendo assim distribuídas: solo, adição (caso seja necessário), aglomerantes 

e posteriormente água, como mostra a figura 3.17. 

Figura 3.17: Realização da Dosagem das misturas Solo-Aglomerante 

   

A porcentagem de aglomerante usado foi definida a partir de valores utilizados na 

prática conforme foi descrito nos quadros 2.3a e 2.3b tendo em vista a bibliografia consultada. 

Adotou-se, portanto dois teores de aglomerantes (cimento e cal) em relação à massa de solo 

seco + uma possível adição (caso necessário). Já a quantidade de água a ser adicionada foi 

definida a partir do ensaio de compactação Proctor Normal na mistura solo-aglomerante, onde 

o teor de umidade ótimo foi o parâmetro que definiu tal dosagem.  
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Em todos os ensaios aplicados às diferentes misturas de solo-cimento e de solo-cal, as 

quantidades pré-determinadas dos componentes foram misturadas manualmente, sendo 

usualmente misturados a matéria-prima o solo (argila) e o aglomerante (cimento ou cal), até 

se conseguir homogeneidade e igual coloração da mistura, e, por último, adicionou-se a água. 

As diferentes misturas de solo-aglomerante-água, depois de apropriadamente homogeneizada, 

foram deixadas em repouso, por um período de 15 minutos em condições ambientais, ao ar 

livre e à sombra, antes de serem utilizadas para confecção dos blocos. 

A MOLDAGEM DOS CORPOS-DE-PROVA 

As diversas prensas para fabricação de tijolos de solo-aglomerante oferecidas no 

mercado apresentam uma pressão diferente da obtida durante a moldagem dos corpos-de-

prova, com parâmetros de compactação do ensaio Proctor Normal. Por esse motivo os 

resultados obtidos na prática muitas vezes não representam o que é prescrito pelas normas. 

Figura 3.18: Equipamento usado para confecção dos corpos-de-prova. 

Inicialmente os corpos-de-prova (CPs) de solo serão moldados com a mesma massa 

específica seca máxima e teor de umidade obtidos no ensaio Proctor Normal fazendo uso do 

equipamento mostrado na figura 3.18. Também os primeiros corpos-de-prova de solo-

aglomerante serão moldados com os parâmetros do ensaio de compactação Proctor Normal. 

Para a moldagem dos corpos-de-prova, a quantidade de material necessária para 

atingir a “densidade” esperada foi dividida em três porções iguais, de forma que o corpo-de-

prova fosse compactado em três camadas. A divisão destas camadas se faz necessária para 

tentar garantir a distribuição homogênea de pressão ao longo da altura do corpo-de-prova. 
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Como no ensaio de compactação Proctor Normal, entre as camadas procedeu-se à 

escarificação da superfície visando um maior contato entre essas superfícies. 

Tabela 3.4: Tratamento usado na confecção dos corpos-de-prova. 

TRATAMENTOS 

QUANTIDADES DE CORPOS-DE-PROVA 
ENSAIADOS 

TOTAL 
GERAL 

ABSORÇÃO DURABILIDADE 
EXPANSÃO 

LIVRE 

(7 DIAS) (7 DIAS) 
(0, 3, 7, 14, 28 

DIAS) 

T0 - Argila Verde In natura 
+ adição de areia 

- 3 3 6 

T1- Argila Verde + adição 
+ 6% cal 

2 3 3 8 

T2 - Argila Verde + adição 
+ 10% cal 

2 3 3 8 

T3 - Argila Verde + adição 
+ 6% CP-V 

2 3 3 8 

T4 - Argila Verde + adição 
+ 10% CP-V 

2 3 3 8 

T0 - Argila Vermelha In 
natura + adição de areia  

- 3 3 6 

T1- Argila Vermelha + 
adição + 6% cal 

2 3 3 8 

T2 - Argila Vermelha + 
adição + 10% cal 

2 3 3 8 

T3 - Argila Vermelha + 
adição + 6% CP-V 

2 3 3 8 

T4 - Argila Vermelha + 
adição + 10% CP-V 

2 3 3 8 

TOTAIS DE CPs 16 30 30 76 
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3.4.1.6- Ensaio Edométrico - Expansão Livre 

Uma forma clássica para se determinar a expansão do solo consiste em colocar a 

amostra de solo no edômetro e inundar com uma pequena pressão, permitindo a sua expansão 

“livremente”, Determinando assim a expansão ”livre” em percentual uma vez estabilizado o 

processo de expansão. Há diferentes metodologias para a realização deste ensaio, tanto com 

relação à carga aplicada quanto ao tipo de amostra. No experimento foi realizada a 

metodologia proposta pelo Laboratório de Solos e Instrumentação da Universidade Federal de 

Pernambuco sendo uma adaptação ao ensaio realizado para determinação de índices de 

expansão propostos pela UBC Standard 18-2 (Uniform Building Code) usado também pela 

ASTM D4546-96 como relata Day (1999), a amostra é colocada no compartimento 

edométrico e então é inserida água destilada até o transbordo da mesma sendo usado apenas o 

peso do equipamento sem a necessidade de aplicação de cargas, buscando um resultado da 

expansibilidade total do material ensaiado por um período não inferior a 24 horas na figura 3. 

19 podem ser visto o equipamento usado no ensaio. 

Figura 3.19: Equipamento usado no ensaio edométrico

3.4.1.7- Ensaio de Retração ou Expansão Linear (adaptado para solo-cimento). 

Para medição da expansão nas misturas de solo-cimento foi utilizado em adaptação ao 

ensaio de retração ou expansão linear, segundo a NBR 15261/2005 - Argamassa para 

assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da variação dimensional 

(retração ou expansão linear). 
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A escolha deste ensaio foi devido à necessidade de aprofundar um pouco mais o 

estudo do comportamento expansivo dos diversos materiais, bem como, das misturas de solo-

cimento em função do tempo, em complemento ao ensaio edométrico de expansão livre. 

As amostras de solo-cimento, sendo uma argila verde e outra vermelha, foram 

misturadas seguindo a mesma metodologia usada na confecção dos corpos-de-prova e blocos, 

utilizando-se a umidade ótima, encontrada no ensaio de compactação pelo Proctor normal 

realizado para todas as misturas, não sendo possível manter. 

Para análise do comportamento das misturas, foram moldados corpos-de-prova 

prismáticos com dimensões 2,5 x 2,5 x 28,5(cm). Tendo em vista a característica seca da 

mistura do material, a compactação dos corpos de prova não seguiu o estabelecido na NBR 

15261, sendo realizado uma adaptação no procedimento com a moldagem dos CPs em 3 

camadas de 40 golpes uniformemente distribuídos ao, longo da superfície do molde, 

utilizando um mini-soquete, conforme figura 3.20. Este procedimento foi quantificado como o 

que promoveria uma boa compactação das amostras e integridade aos CPs para posterior 

ensaio no estado endurecido. 

Houve a tentativa de confecção de misturas com solo-cal, entretanto, encontrou-se 

dificuldade na desforma devido à baixa resistência promovida pelo aglomerante em idades 

precoces, não sendo possível confeccionar os CPs das misturas com solo - cal. 

Figura 3.20: confecção das misturas de solo-cimento

Para cada mistura de argila verde e vermelha foram confeccionados 6 corpos de prova, 

sendo 3 sem plástico, denominado CP-S/Pl e outros três corpos-de-prova envoltos com 
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plástico filme, denominados CP-C/Pl, com o objetivo de manter o controle da umidade da 

amostra, bem como, promover a expansão apenas no sentido longitudinal. Após a moldagem, 

os corpos de prova ficaram em fôrma por 1 dia  e, em processo de cura em câmara úmida, 

sendo no segundo dia desformados e dando-se inicio a leitura no relógio do equipamento 

(precisão 0,001 mm) como mostra a figura 3.21. 

Figura 3.21: Equipamento usado no ensaio de expansão 

A cura dos corpos-de-prova com cimento continuou em câmara úmida onde estavam 

também os blocos e os CPs cilíndricos a fim de manter as mesmas condições de ambiente no 

que diz respeito à temperatura e umidade relativa para todas as amostras como mostra a figura 

3.22. 

(A) (B) 

Figura 3.22: Corpos-de-prova sendo curados na câmara úmida 
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As leituras foram realizadas, por um período de 91 dias, dentro da câmara úmida, 

tendo em vista que o ambiente era o mais propicio para realização do ensaio e por causa da 

excessiva perda de água fora da câmara que ocorria nas amostras em idades mais curtas 

ocasionando resultados não apropriados para o ensaio. Assim, as amostras permaneceram em 

um ambiente que pudesse manter controladas temperatura e umidade, e ainda próximas 

daquelas encontradas nos CPs cilíndricos e dos blocos.  

Em atendimento ao supracitado, determinou-se um tempo de dois minutos para a 

aferição da leitura do equipamento levando a uma melhor acomodação do corpo-de-prova no 

aparelho, sendo a leitura propriamente dita realizada dois minutos após aferição como mostra 

a figura 3.23. 

Figura 3.23: Leitura no equipamento 

3.4.1.8- Ensaios de Durabilidade por molhagem e secagem  

Neste ensaio busca-se identificar a perda de massa (Pm), variação de umidade (Vhn) e 

variação de volume (Vvn ) produzido por ciclos de molhagem e secagem de corpos de prova 

de solo cimento como descreve a norma NBR 13554, que para o qual usa corpos de prova 

identificados em nº1, nº2 e nº3. Para o nº1 se tem a umidade inicial que servirá como 

referência para obter a variação de umidade e volume durante o ensaio visando calcular a 

perda de massa, a variação de volume e variação de umidade utilizando os procedimentos 

descritos pela norma vigente.  

Procedimento usado para realização do ensaio de durabilidade por molhagem e 

secagem foi segundo a norma Brasileira NBR 13554 
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Para se chegar aos resultados foram usadas algumas equações propostas pela norma 

NBR 13554 mostradas abaixo: 

- Equação da variação de volume 

Vvn = (Vi– Vn) x 100 

Vn 

Onde: 

Vvn = variação de volume do corpo-de-prova nº 1 em cada etapa, em % 

Vi = volume inicial do corpo-de-prova nº 1 

Vn = volume do corpo-de-prova nº 1 em cada etapa 

- Equação de Variação de umidade 

Vhn = (hi – hn) x 100 

hi 

Onde: 

Vhn = variação de umidade do corpo-de-prova nº 1 em cada etapa, em % 

hi = umidade inicial do corpo-de-prova nº 1, em % 

hn = umidade do corpo-de-prova nº 1 em cada etapa, em % 

- Equação da variação da perda de massa 

A = (Mf1 – Mi1)

Mi1 

Onde: 

A =água retida no corpo-de-prova nº 1, em % 

Mf(1) = massa seca final do corpo-de-prova nº 1 após atingir massa constante, em g 

Mi(1) = massa seca inicial calculada, por ocasião da moldagem do corpo-de-prova nº 1, em g 

- Correção das massas secas do CPs 2 e 3 

Mfc(2,3)= __Mf(2,3)__

(A + 1,00) 

Onde: 

Mfc (2,3) =massa seca final corrigida dos corpos-de-prova nº 2 e nº 3, em g 

( 4 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 

(7 ) 
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Mf (2,3) = massa seca final dos corpos-de-prova nº 2 e nº 3 após atingir massa constante, em g 

A = água retida no corpo-de-prova nº 1, em % 

- Calculo de Perda de massa dos corpos-de-prova 2 e 3 como porcentagem da massa seca 

inicial, conforme a equação a seguir: 

Pm(2,3)=Mi(2,3)-Mfc(2,3) x 100

Mi(2,3)

Onde: 

Mi(2,3) = massa seca inicial calculada, por ocasião da moldagem dos corpos-de-prova nº 2 e nº 

3, em g. 

Mfc (2,3) = massa seca final corrigida, dos corpos-de-prova nº 2 e nº 3, em g 

Pm(2,3) = perda de massa dos corpos-de-prova nº 2 e nº 3, em %. 

( 3 ) 
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Figura 3.24: Pesagem dos corpos-de-prova. Figura 3.25: Medição do diâmetro dos corpos-de-prova 

Figura 3.26: Medição do comprimento dos corpos-de-prova Figura 3.27: Escovação dos corpos-de-prova 

Figura 3.28: Imersão dos corpos-de-prova 
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3.4.1.9- Ensaio de Determinação da Absorção de Água  

Para a determinação da absorção de água das misturas de solo-aglomerante foi usado a 

norma NBR 13555, utilizando como propõe a norma no mínimo dois corpos-de-prova, 

moldados a partir do que propõe a NBR 12024, logo após o período de cura recomendado por 

norma (7 dias), esses corpos de prova foram para estufa até estarem apresentando uma massa 

constante. Obtendo-se assim a massa seca (M1), então esses corpos de prova devem ser 

imersos em água por um tempo mínimo de 24 horas para que depois sejam enxugados 

superficialmente e pesados onde será obtida a massa úmida (M2) e ao final do ensaio será 

realizado o calculo da absorção destes corpos de prova expressos em porcentagem a partir da 

fórmula abaixo usando a média dos dois corpos-de-prova: 

Ab = 
M2 – M1 

X 100 
M1 

Figura 3.29: Amostras usadas o ensaio de absorção 

3.4.1.10- Ensaio de Resistência a Compressão Simples 

Para a realização do ensaio de resistência à compressão, os blocos foram preparados 

conforme a metodologia descrita na NBR 10836/94, as amostras serão ensaiados em prensas 

com carga contínua. Logo após desmoldados, os blocos serão colocados em câmara úmida, 

ficando mantidos por 7 dias. Após o período de cura especificado, os corpos-de-prova foram 

submetidos à imersão em água por no mínimo 8 hs. No momento do ensaio de compressão 

( 9 ) 
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simples, os blocos serão retirados do tanque, sendo estes secos superficialmente com o auxílio 

de uma toalha, sendo medidos e determinados o diâmetro e altura. 

Os blocos foram confeccionados a partir de um planejamento fazendo uso das misturas 

citadas pela tabela 3.4 (tabela dos corpos-de-prova), proposta a partir de analise prévia como 

mostra tabela 3.5. 

Tabela 3.5: Planejamento dos blocos confeccionados em função das idades.  

TRATAMENTOS 

QUANTIDADES DE BLOCOS 
ENSAIADOS EM FUNÇÃO DAS 

IDADES 
TOTAL 
GERAL 

7 dias 28 dias 91 dias 

T0 - Argila Verde In natura + 
adição de areia 

3 3 3 9 

T1- Argila Verde + adição + 6% 
cal 

3 3 3 9 

T2 - Argila Verde + adição + 
10% cal 

3 3 3 9 

T3 - Argila Verde + adição + 6% 
CP-V 

3 3 3 9 

T4 - Argila Verde + adição + 
10% CP-V 

3 3 3 9 

T0 - Argila Vermelha In natura + 
adição de areia  

3 3 3 9 

T1- Argila Vermelha + adição + 
6% cal 

3 3 3 9 

T2 - Argila Vermelha + adição + 
10% cal 

3 3 3 9 

T3 - Argila Vermelha + adição + 
6% CP-V 

3 3 3 9 

T4 - Argila Vermelha + adição + 
10% CP-V 

3 3 3 9 

TOTAIS DE TIJOLOS 30 30 30 90 
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Os blocos serão capeados visando o nivelamento e horizontalidade das faces, para uma 

melhor distribuição das cargas aplicadas como mostra a figura 3.30. As máquinas de ensaio 

foram as mesmas utilizadas no laboratório de materiais de construção da UFPE como pode ser 

visto na figura 3.31. 

Figura 3.30: Blocos sendo capeados para nivelamento das faces. 

Figura 3.31: Ensaio de compressão simples em corpos-de-prova de solo-aglomerante. 
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3.4.2- ENSAIOS MICROESTRUTURAIS E NÃO-DESTRUTIVOS 

  

3.4.2.1- Ensaios de Reologia 

  A reologia é a ciência que estuda como a matéria se deforma ou escoa, quando está 

submetida a esforços originados por forças externas. Nesse contexto a dois parâmetros são de 

extrema importância para caracterizar como um material reage a essas forças externas e são 

elas a viscosidade e a elasticidade.  

Para a execução do ensaio foi utilizado o Reômetro da BROOKFIELD (ver figura 

3.32) e que para o qual puderam ser testadas varias programações com o intuito de se 

encontrar a programação que pode ser aplicada para todos os traços visando reduzir o numero 

de variáveis contidas no ensaio. O equipamento possui um valor máximo e um valor mínimo 

de porcentagem de torque a ser considerada. Desta forma os valores considerados estão em 

um intervalo de: (10 ≤ torque ≤ 110). Dados obtidos fora deste intervalo não são efetivos, pois 

não fornecem informações consistentes a cerca do material. 

Para o estudo em questão foram analisados apenas, três fatores que afetam diretamente 

a viscosidade do material: “C” a composição do sistema, “γ” a taxa de cisalhamento e “t” o 

tempo, buscando caracterizar como também correlacionar possíveis resultados com o inicio 

de pega dos aglomerantes e sua intensidade em função do tipo da argila. No final espera-se 

identificar os valores de viscosidade para os diferentes teores aplicados de aglomerante no 

experimento, e seu comportamento reológico em função do tempo (em dias). 

Este equipamento faz uso de um cilindro onde é colocado o material, no qual foi posto 

o spindle Nº 31 que é uma espécie de um segundo cilindro, que rotaciona em torno do seu 

próprio eixo, criando um atrito do material com as paredes do primeiro cilindro, semelhante a 

dois cilindros concêntricos.  À medida que o spindle gira, ele aplica uma energia ao material 

(um torque), a uma determinada taxa de cisalhamento, fornecida pela programação pré-

determinada, de modo tal concernente ao tipo de material e aplicável a todos os traços.  

Para a confecção das amostras analisadas pelo Reômetro, foi misturado o material 

seco a água com uma relação de 50/60 (água/mat. secos), usando uma espátula para 

homogeneização previa do material. Logo depois a amostra foi levada ao misturador elétrico 

onde se manteve uma velocidade constante para todas as amostras de 200 rpm (foi visto que 

com essa rotação não se tinha perda de material pelas bordas e apresentava uma 
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homogeneização aceitável), por um período de 5 minutos para uma melhor homogeneização 

da mistura, então foi retirado e posto em repouso por 2 minutos, sendo depois colocado no 

compartimento para a realização do ensaio.  

Figura 3.32: Equipamento usado no ensaio de Reologia das amostras. 

3.4.2.2- Ensaios de DRX – Difração de Raio-X 

O ensaio a partir da difratometria de raios X corresponde a uma das principais técnicas 

de caracterização microestrutural de materiais cristalinos, e que para tal são encontrando 

aplicações em diversos campos do conhecimento, mais particularmente na engenharia e 

ciências de materiais, engenharias metalúrgicas, química e de minas, além de geociências, 

dentre outros. 

O resultado da difração de raios-X será útil para identificação da mineralogia das 

amostras in natura como também no que diz respeito à evolução da hidratação dos compostos 

formados nas misturas de solo-aglomerante após a cura em idades pré-determinadas. 

O ensaio aconteceu no Laboratório de Raios-X do Departamento de Física-UFPE, 

sendo realizada em um Difratômetro de raios-X da marca SIEMENS e modelo D-5000 como 

mostra a figura 3.33, com tubo de alvo de cobre, usando também um filtro de níquel, 

transmitindo um comprimento de ondas de 1,54A, com passo de 0,02º movendo-se a uma 

velocidade de 1s, em arco de círculo, com voltagem de 40 kV, sendo os ângulos de varredura 

de 5º a 70º. 
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Figura 3.33: Equipamento usado no ensaio de DRX 

3.4.2.3- Ensaio de Fluorescência de Raios-X 

A análise por fluorescência de raios-X é um método de análise elementar qualitativo 

(identificação dos elementos presentes numa amostra) e quantitativo, permitindo estabelecer a 

proporção em que cada elemento se encontra presente. Esta técnica, em princípio, se aplica à 

identificação de praticamente todos os elementos de número atômico maior que 13 (Z > 13). 

O ensaio foi realizado pelo departamento de geologia da UFPE, o equipamento usado 

para realização do ensaio esta disposto no NEGLABISE-UFPE, sendo este da marca 

RIGAKU modelo RIX-3000 mostrado na figura 3.34, realizando analises quali-quantitativas 

das amostras. 

Esta é uma técnica não destrutiva e que na maior parte dos casos não necessita de 

qualquer preparação prévia da amostra, permitindo ainda a detecção simultânea dos diferentes 

elementos constituintes da amostra. 
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Figura 3.34: Equipamento usado no ensaio de FRX 

3.4.2.4- Ensaios de DTG-TG-DTA  

Para a realização do ensaio com as amostras in natura utilizou-se um Analisador 

Térmico Diferencial (DTA) e Termogravimétrico (DTG) simultâneo do modelo RB 3020BP 

na figura 3.35 pode ser visto o equipamento usado, sendo as amostras aquecidas a uma taxa 

de 10ºC/min até 1000ºC, em atmosfera controlada, sendo este método bastante usado em 

ensaios no Laboratório de Tecnologia de Minas para diversas amostras inorgânicas. Buscando 

identificar os componentes encontrados nas argilas a partir da perda de massa, e reações 

físicas quando estes são submetidos a uma programação de temperatura. 

Figura 3.35: Equipamento usado no ensaio de DTG e DTA 
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4
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ENSAIOS REALIZADOS.

4.1.1 CARACTERIZAÇÃO FISICA DOS SOLOS 

A tabela 4.1 mostra a caracterização física das argilas estudadas a partir de ensaios 

preliminares realizado após coleta e preparação citada pela metodologia proposta. 

Tabela 4.1: Caracterização física das amostras 

DISTRIBUIÇÃO 
GRANULOMÉTRICA 

PARÂMETROS 
SOLO 

VERMELHA VERDE 
Areia média (0,20-0,60mm) 4,27 6,58 
Areia Fina (0,06-0,20 mm) 2,56 2,57 

Silte (0,002-0,06 mm) 29,47 14,13 
Argila (< 0,002 mm) 63,69 76,71 

Porcentagem que passa na peneira 
0,075 mm(%) 

95,77 94,35 

ÍNDICES FÍSICOS 

Massa especifica dos grãos    
Limite de Liquidez (LL) 48 53 

Limite de Plasticidade (LP) 30,15 27,42 
Índice de Plasticidade (IP) 17,85 25,58 
Densidade Real do Solo 2,761 2,757 

CLASSIFICAÇÃO 

USCS* - (ASTM D-2487-93) CH CH 
Classificação Unificada de 

Casagrande 
CH CH 

ISBP** (DAY, 1994a) CI CI 
ASSHTO*** – M-145 A 7-5 A 7-5 

ENSAIO DE 
COMPACTAÇÃO 

PROCTOR NORMAL 

Massa especifica aparente seca 
máxima (g/cm³) 

1,575 1,515 

Umidade Ótima (%) 22,5 23 
* USCS: Unified Soil Classification System 
** ISBP: Inorganic Soil Classification Based on Plasticity 
*** ASSHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials

 A partir dos resultados encontrados na tabela 3.1 pode-se verificar que o material estudado não 
é adequado para utilização em solo-aglomerante, sendo necessário o uso de um método que melhorar a 
distribuição granulométrica do solo como também da redução da plasticidade deste solo. 
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4.1.1.1 Ensaio de Granulometria por Peneiramento e Sedimentação 

Para a realização do ensaio de granulometria por peneiramento e sedimentação pode-

se usar a metodologia descrita pela norma ABNT/NBR 7181/82. Fazendo a aplicação do 

procedimento também utilizado pelo laboratório de Geotécnia da Universidade Federal de 

Pernambuco. Apresentando os resultados descritos nas figuras 4.1 e 4.2, para as duas argilas. 

FIGURA 4.1: Curva Granulométrica da argila Verde 

FIGURA 4.2: Curva Granulométrica da Argila Vermelha

Após determinação das curvas granulométricas para as duas argilas usadas no 

experimento verificou-se a seguinte distribuição das partículas apresentado pelas argilas 

estudadas na tabela 4.2. 
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Tabela 4.2: Distribuição das frações constituintes das argilas 

Distribuição das Argilas 

Partículas Argila Vermelha Argila Verde 

Argila 65, 703 79, 076 

Silte 30, 404 14, 569 

Areia Fina 2, 644 2, 649 

Areia Média 1, 249 3, 706 

Total 100 100 

4.1.1.2 Ensaios de Limites de Atterberg 

O ensaio de limites foi realizado segundo NBR 6459/84 para  determinação do limite 

de liquidez e a partir da NBR 7180/84 para determinação do limite de consistência 

acompanhados por técnicos do laboratório de solo e instrumentalização da UFPE, sendo 

apresentados na tabela 4.3 para as duas argilas. 

Tabela 4.3: Resultados dos índices de consistência das argilas.

INDICES DE CONSISTÊNCIA 
ARGILA LL LP IP CLASSIFICAÇÃO 
VERDE 53 27,42 25,58 ARGILA INORGÂNICA DE MEDIANA COMPRESSIBILIDADE

VERMELHA 48 30,15 17,85 ARGILA INORGÂNICA DE MEDIANA COMPRESSIBILIDADE

Nesta tabela pode ser observado que a argila verde apresentou o Limite de liquidez e o 

Índice de Plasticidade elevado em relação à argila vermelha, indicando que a mesma é mais 

plástica em relação à outra. Para ser enquadrada à NBR 13553/96 aplicada na confecção de 

solo-cimento que é de IP menor ou igual a 18 e limite de liquidez LL menor ou igual a 45 será 

necessária uma correção para os dois solos, a fim de reduzir estes índices. 

Com esses dois parâmetros é possível classificar o solo pelo método universal do 

gráfico de plasticidade desenvolvido por Casagrande (Figura 4.3) onde temos no eixo das 

coordenadas o LL e nas abscissas o IP e no interior do gráfico a divisão por zonas que 

caracterizam a classificação dos solos segundo Casagrande. 
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Figura 4.3: Gráfico de plasticidade segundo Casagrande. 

  

Após análise dos resultados expostos no ensaio de limites de consistência viu-se que 

as argilas apresentaram uma plasticidade superior a recomendada pela norma Brasileira 

vigente, se fazendo necessária a utilização de um método para redução desta plasticidade, 

tendo em vista as recomendações de trabalhos que encontraram problemas com solos que 

apresentaram valores elevados aos recomendados pela NBR 13553. 

Segundo recomendações de Ferraz (2004) e Shimosaka (2010), uma das propostas 

para redução da plasticidade das argilas e a adição de areia grossa com o intuito de diminuir o 

teor de finos da amostra, podendo a partir disto ser usado como material componente da 

mistura de solo-aglomerante. 

A partir dos resultados encontrados no ensaio de consistência pode-se determinar um 

planejamento experimental preliminar para as misturas com mostra a tabela 4.4, sendo ainda 

necessária a identificação de possíveis teores de correção para a alta plasticidade das argilas. 
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Tabela 4.4 – Planejamento experimental dos ensaios (traços)

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

ARGILA 
CORREÇÃO DO 

IP 
AGLOMERANTE 

(%) 
UMIDADE 

ÓTIMA 

VERDE 

AREIA - - ÁGUA 
AREIA CAL - ÁGUA 
AREIA CAL - ÁGUA 
AREIA - CIMENTO ÁGUA 
AREIA - CIMENTO ÁGUA 

VERMELHA

AREIA - - ÁGUA 
AREIA CAL - ÁGUA 
AREIA CAL - ÁGUA 
AREIA - CIMENTO ÁGUA 
AREIA - CIMENTO ÁGUA 

Diante dos resultados de caracterização e da revisão bibliográfica em questão, foram 

determinados dois teores de adição de areia distintos para cada argila, visando à redução da 

plasticidade. Tendo em vista que a argila verde apresentou um teor de plasticidade superior à 

argila vermelha, se viu necessário uma maior adição de areia para tal redução de plasticidade. 

Para o experimento foram estabelecidos 10 e 20% de adição de areia para a argila 

vermelha e 20 e 25% para a argila verde, haja vista que a mesma precisa de teores mais 

elevados. Então foram novamente retomados os ensaios de consistência, visando à redução da 

plasticidade e definição dos valores que oferecessem uma mistura mais econômica para a 

utilização. 

Como resultados expressos nestes ensaios, pôde-se apresentar as tabelas 4.5 e 4.6 que 

expressam o decréscimo da plasticidade com o aumento das adições de areia para as duas 

argilas, os resultados também podem ser vistos nas figuras 4.4 e 4.5, alcançando valores 

próximos aos requisitados na norma Brasileira (NBR 13553). 
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Tabela 4.5: Índices de consistência da argila verde com correções de areia.  

ARGILA VERDE 

ÍNDICES 
CORREÇÕES COM AREIA 

IN NATURA 20% 25% 

LL 53 49 46 

LP 27,42 22,85 25,89 

IP 25,58 26,15 20,11 

Figura 4.4: Gráfico do limite de consistência com adição de areia – Argila Verde 

Tabela 4.6: Índices de consistência da argila vermelha com correções de areia 

ARGILA VERMELHA 

ÍNDICES 
CORREÇÕES COM AREIA 

IN NATURA 10% 20% 

LL 48 45 41,3 

LP 30,15 26,73 22,43 

IP 17,85 18,27 18,87 



91 

Figura 4.5: Gráfico do limite de consistência com adição de areia – Argila Vermelha 

Visando tanto a redução da plasticidade como a utilização mais economicamente 

viável haja vista a deficiência de areia na região do Araripe foi determinada um teor de adição 

de areia para cada argila. Na argila verde o teor foi o de 25%, visto que este teor foi o que 

mais se aproximou do recomendado pela norma brasileira vigente. Para a argila vermelha 

utilizamos o mesmo critério, ficando por utilizar o teor de 10% visto que estes teores foram os 

que mais se aproximaram do que recomenda a NBR 13553/96 como mostra a figura 4.6. 

Figura 4.6: Gráfico do limite de consistência com adição de areia nas amostras. 
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4.1.1.3 Determinação da Densidade Real dos Solos 

Para o ensaio que determina a densidade real dos solos foi usado a metodologia 

adotada pelo Laboratório de Solos e Instrumentação e a recomendada pelo DNER-ME 

093/94, do Picnômetro a Vácuo a sendo verificados os resultados das argilas na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7: Resultado encontrado para as duas argilas 

AMOSTRAS DENSIDADE REAL MÉDIA DENSIDADE REAL À 20º C

ARGILA VERDE 2,759 2,757 

ARGILA VERMELHA 2,762 2,760 

Dentro do que se obteve de resultados pôde-se verificar que a argila vermelha 

apresentou uma densidade maior que o apresentado pela verde, mais que de uma forma geral 

as duas argilas são teoricamente idênticas no que diz respeito a esse ensaio. 

4.1.1.4 Ensaio de Compactação 

Para a realização do ensaio de compactação as amostras foram previamente secas ao ar 

sendo necessário levar a estufa a 60º C, tendo em vista a dificuldade de perda de água natural 

das argilas, então, ocorreu o destorroamento do material sendo desfeitos os torrões existentes. 

Posteriormente, a amostra foi passada na peneira de 4,8 mm. O material utilizado no ensaio de 

compactação foi aquele que é 100% passante na peneira de 4,8 mm como refere à norma NBR 

12023 “método A”. 

Ao se considerar o teor de umidade presente na amostra determinou-se a massa 

específica aparente seca. Com os pares de pontos, massa específica aparente seca e teor de 

umidade podem ser desenhados as curvas de compactação do solo como mostra as figuras 4.7 

a 4.10, da qual se extraiu o teor de umidade ótimo correspondente a massa específica aparente 

seca máxima como mostra a tabela 4.8: 

Tabela 4.8: Resultado dos ensaios de Compactação com e sem adição de areia. 

Resultado do ensaio de Compactação das argilas 

Argilas 
Sem adição Com adição 

W Ótima 
(%) 

M. E. A. 
Seca (g/cm³)

W Ótima 
(%) 

M. E. A. 
Seca (g/cm³)

Verde 23 1,515 20 1,623 
Vermelha 22,5 1,575 21,5 1,618 
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Figura 4.7: Resultado do ensaio de Compactação da Argila Verde sem adição. 

Figura 4.8: Resultado do ensaio de Compactação da Argila Verde com 25% de adição de areia. 

Figura 4.9: Resultado do ensaio de Compactação da argila Vermelha sem adição. 
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Figura 4.10: Resultado do ensaio de Compactação da Argila Vermelha com 10% de adição de areia. 

Após verificação dos resultados pode se notar que ao ser adicionado o material 

corretivo da plasticidade as duas argilas se teve uma redução da umidade ótima, sendo um dos 

possíveis motivos ao uso de areia como corretivo e por ele não absorver tanta água quanto às 

argilas mais no que diz respeito à Massa Especifica Aparente Seca (MEAS), as amostras com 

adição apresentaram um aumento em relação às amostras sem adição tendo como possível 

explicação uma maior compacidade das amostras com a adição do material corretivo 

ocasionando essa modificação na Massa Especifica Aparente Seca e auxiliando no aumento 

da resistência futura. 

4.1.1.5 Ensaio Edométrico - Expansão Livre 

Para o ensaio de expansão livre foram moldados corpos-de-prova usando o 

equipamento de compactação visando replicar a mesma situação das amostras estudadas 

quando compactadas nos demais ensaios. Buscou-se encontrar resultados a partir da não 

aplicação de cargas nas amostras. Na realização de ensaios em células edométricas apoiadas 

em prensas de base móvel, se tem o risco de se obter grande dispersão nos resultados, para 

uma mesma situação. Isto é devido à constante necessidade de se manter a horizontalidade do 

sistema de transmissão, e estar em equilíbrio sob peso próprio, reduzindo o deslocamento a 

medida da expansão. E em função disso foram realizados estes ensaios em células 

edométricas apoiadas em base fixa usadas no Laboratório de solos da UFPE. Os resultados 

para as amostras in natura foram feitos a partir de uma equação usada para identificar a 

porcentagem de expansão do solo ensaiado e estão apresentadas na tabela 4.9: 
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Onde:  

EL = Expansão livre; 
LI = Leitura inicial apresentada no leitor edométrico 
LF – Leitura final apresentada no leitor edométrico   

Tabela 4.9: Resultado do ensaio expansão livre nas amostras in natura aos 7 dias

RESULTADO DA EXPANSÃO LIVRE 
LEITURA AOS 7 DIAS 

ARGILAS INICIAL FINAL 
EXPANSÃO 

(%) 
VERDE 2,000 5,560 17,80 

VERMELHA 2,000 5,310 16,55 
  

Após a identificação dos resultados de expansão livre se fez necessário uma maior 

preocupação com os blocos que foram confeccionados tendo em vista que o problema de 

expansão é profundamente prejudicial em função de possíveis danos resultantes da reação 

ocasionada pelo processo, podendo levar até problemas patológicos aos blocos levando a 

fissuras como também a degradação do mesmo, sendo realizado novamente após a adição dos 

corretivos e aglomerantes visando o comportamento dos blocos em função do tempo para 

verificar o desempenho dos aglomerantes como agentes estabilizantes de solo. Estes 

resultados serão mostrados posteriormente no trabalho. 

4.1.1.6 Ensaio de Reologia 

As caracterizações reológicas foram analisadas em um Reômetro da marca 

BROOKFIELD, visando verificar o comportamento dos solos e posteriormente as misturas 

utilizadas no experimento.  

O spindle usado no ensaio foi o SC4 – 31, tendo em vista a melhor apresentação dos 

resultados, a programação utilizada foi a mesma para todos os traços sendo a mais aplicável 

para as argilas do experimento como também para as misturas feitas com estas argilas, para 

isso usou-se a programação mostrada no quadro 4.1. No decorrer do experimento também foi 

verificado o comportamento do material em função do tempo sendo diagnosticadas as etapas 

de pega do aglomerante em função do aumento da viscosidade, sendo aplicada a metodologia 

EL = (LF-LI) x 5 ( 4 ) 
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de mistura e descanso a cada 24 horas com os mesmos critérios usados na analise inicial. 

Toda operação é controlada por computador usando o software RHEOCALC-2000. 

Quadro 4.1: Programação usada para o ensaio de reologia. 

PROGRAMAÇÃO USADA NO REÔMETRO 

01 SSN 0.0 

02 DCI 00 : 10 

03 LSC 9 

04 SSI 02 

05 WTI 00 : 05 

06 DSP  

07 LEC  

08 LSC 8 

09 SSI - 02 

10 WTI 00 : 05 

11 DSP  

12 LEC  

Como o material tende a se comportar como um fluido viscoelástico, dois parâmetros 

serão considerados como fundamentais na análise dos dados: a tensão produzida e a 

viscosidade, os quais foram obtidos através do Reômetro. Mantendo-se uma temperatura 

constante nas medições com uma pequena variação de +/- 1ºC. 

A partir dos resultados encontrados podem-se determinar alguns parâmetros sobre as 

argilas estudadas podendo ser visto nas figuras 4.11 a 4.13. 
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Figura 4.11: Resultado das argilas sem adição de areia. 

A partir de verificação da figura 4.11 pode ser visto que para as argilas sem adição da 

amostra vermelha, apresentou uma maior viscosidade do que a verde que se apresentou mais 

fluida, podendo ser em decorrência de uma maior dissolução do material com a água ou ainda 

pela composição química da argila verde que provavelmente ocasionou esta fluidez na 

amostra. Usando como parâmetro, o intervalo entre 002 e 004, pode-se verificar que as duas 

argilas apresentaram comportamentos semelhantes mais quando a taxa de cisalhamento foi 

aumentada a argila verde apresentou uma menor viscosidade, sendo ocasionada possivelmente 

pelo arranjamento das partículas de argilas provocada pelo gradiente de velocidade imposto 

pela taxa de cisalhamento, assim como ocorreu na argila vermelha. 

Figura 4.12: Resultado das argilas com adição corretiva de areia. 
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Nas argilas com adição de material corretivo observasse que o comportamento foi 

muito semelhante, não sendo identificados comportamentos distintos, usando também como 

parâmetro a faixa entre 002 e 004 pode ser visto que essas misturas apresentaram uma 

variação muito pequena nas curvas podendo ser explicado por uma possível hidratação, sendo 

mais visível na argila vermelha+adição, ainda pode ser comentado que a adição de material 

corretivo ocasionou uma melhor trabalhabilidade da mistura tendo em vista um possível 

ajuste na curva granulométrica das argilas. 

Figura 4.13: Resultados da análise tixotrópica das argilas in natura. 

Após analisar os resultados viu-se que as Curvas de Fluxo apresentadas na figura 4.13, 

não se sobrepõem essa área entre as duas curvas promovem a identificação de um possível 

comportamento tixotrópico do fluido, caso as curvas fossem coincidentes a tixotropia seria 

nula e o fluido chamado de não-tixotrópico. 

4.1.1.7 Analise Química por Fluorescência de Raios-X. 

O ensaio foi realizado no NEG-LABISE-UFPE com o intuito de se fazer uma analise 

química qualitativa a partir de leituras usando o método de energia dispersiva, podem-se ver 

resultados na tabela 4.10. 
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Tabela 4.10: Resultados da composição química, das argilas estudadas 

ELEMENTOS ARGILA VERDE ARGILA VERMELHA 
CaO 12.80 6.39 
MgO 3.03 3.07 
SiO2 47.80 52.40 
TiO2 1.17 1.16 
Al2O3 17.30 18.40 

Fe2O3T 10.00 11.40 
K2O 4.80 5.56 
SO3 1.41 0.53 
P2O5 0.90 0.35 
MnO 0.29 0.28 
BaO 0.15 0.17 
SrO - - 

Na2O 0.09 0.08 
P.F. - - 

TOTAL 100.08 99.95 
*pH em água 

(1:2,5) 
7,43 7,53 

*CTC 57,44 59,09 
 * Ensaio realizado no Laboratório de Química dos Solos - UFRPE

Após verificação da tabela 4.10 referente à composição química das argilas pode-se 

determinar parâmetros importantes para o que foi encontrado. A partir dos resultados 

mostrados pela tabela, as argilas apresentaram variações significativas no que diz respeito aos 

elementos químicos, sendo essas argilas encontradas no mesmo perfil de solo como é visto na 

figura 4.14. 
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Figura 4.14: Distribuição dos perfis do solo: CA- Camada Agricultável; CI- Camada Intermediária; CV- 
Camada Vermelha; CVd- Camada Verde e CG- Camada de Gipsita.  
  

A partir do que foi mostrado na figura 4.14 pode ser realizada uma melhor analise dos 

resultados entre as argilas. A argila verde apresentou valores superiores do que a argila 

vermelha em relação aos elementos CaO e SO3 podendo ser explicado pela maior 

proximidade com a camada de gipsita (Ca2SO4.2H2O) e possivelmente transferência destes 

elementos para a camada superior, como também pode ser visto que a argila vermelha 

apresentou uma maior quantidade de SiO2 podendo ser evidenciado por causa da maior 

proximidade com a superfície e pela menor quantidade de argila encontrada na sua 

composição.  

4.1.1.8- Ensaio de Difração de Raios-X (DRX) 

O ensaio de Difração de raios-X, ocorreu no Departamento de Física no laboratório de 

Difração de Raios X onde se buscava verificar a composição mineralógica das amostras in 

natura, após identificação da composição química resultante do ensaio de Fluorescência de 

Raios-X realizado no NEGLABISE do Departamento de Geologia da Universidade Federal de 

Pernambuco como mostra as figuras 4.15 e 4.16.  

CA

CI

CV

CVd

CG
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Figura 4.15: Composição Mineralógica da Argila Verde 

Figura 4.16: Composição Mineralógica da Argila Vermelha 
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Para as duas amostras estudadas, pôde ser verificada a presença predominante de 

Quartzo do tipo alfa como também a presença de Esmectitas, Brucita, Dolomita, Calcita para 

ambas as argilas, sendo esta análise realizada no laboratório de raios-X da UFPE, os picos 

característicos de argilas esmectitas também são confirmados com o que foi encontrado por 

Aranha et al. (2007), analisando as argilas bentonitas da Mina Bravo na Paraíba. 

4.1.1.9- Ensaios de DTA e DTG das amostras de solo 

Os ensaios de DTA (Analise Térmica Diferencial) e DTG (Analise 

Termogravimétrica) foram usados para analisar o comportamento das amostras visando uma 

melhor caracterização das mesmas e auxiliando na classificação das argilas, sendo por meio 

deste identificado os diferentes picos de perda de massa (DTG) e de reação química (DTA), e 

em quais temperaturas os componentes estão presentes e de que forma eles se comportam 

frente ao ensaio, os resultados estão mostrados nas figuras 4.17 e 4.18. 

(A) (B) 
Figura 4.17: Curvas da argila Vermelha in natura: (A) DTA e (B) DTG. 

(A) (B) 
Figura 4.18: Curvas da argila verde in natura: (A) DTA e (B) DTG. 
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Após resultados encontrados nos ensaios de DTA e DTG pode-se identificar a 

composição das argilas a partir da variação de massa por inserção de temperatura ocasionando 

a decomposição térmica de diferentes materiais inorgânicos encontrados nas amostras de 

argilas e a classificação destas, segundo comportamento encontrado em função do tempo de 

ensaio sendo também analisado em que fases do ensaio ocorrem às variações dos picos. 

Os resultados encontrados nas argilas demonstraram inicialmente um comportamento 

bem parecido, com aparecimento de picos endotérmicos aos 110ºC, possivelmente decorrente 

da perda de água ou desidratação das amostras (água higroscópica), então ocorreram picos 

exotérmicos revelando que as amostras liberaram calor no sistema, no decorrer do ensaio as 

argilas demonstraram picos endotérmicos característicos em diversas temperaturas podendo 

revelar a decomposição de elementos químicos a altas temperaturas, reações exotérmicos 

também podem ser vista liberando gases no sistema conseqüentemente por causa dessa reação 

auxiliando na classificação mais especifica dessas argilas, os resultados são mostrados na 

tabela 4.11. 

Tabela 4.11: Dados extraídos no ensaio de DTA das argilas in natura 

Argilas Endotermas (ºC) Exotermas (ºC)

Argila Vermelha 140ºC 180ºC 240ºC 580ºC 850ºC 880ºC 900ºC 

Argila Verde 130ºC 180ºC 230ºC 580ºC 880ºC X 900ºC 

A partir de analise dos termogramas pôde-se identificar de forma genérica cinco 

regiões como também pôde ser visto por Porto e Aranha, (2002). 

Endoterma I (próximo de 100ºC) – Perda de água de hidratação 

Endoterma II (próxima a 350ºC) – Desidroxilação de óxi-hidróxidos ferro 

Endoterma III (entre 550 e 590ºC) – Desidroxilação da hidroxila estrutural 

Endoterma IV (entre 700 e 840ºC) – Desidroxilação da esmectita 

Endoterma V (entre 950 e 980ºC) – Colapso da estrutura 

Exoterma I (entre 910 e 1000ºC) – Possível formação de fases cristalinas 
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Tabela 4.12: Temperaturas típicas de desidroxilação de esmectitas 

Esmectita Cátion octaédrico Temp. de desidroxilação (ºC) 

Saponita Mg 800-900 

Nontronita Fe 400-550 

Montmorilonita Al e pouco Mg Próximo de 700 

Beidelita Al Entre Nontronita e Montmorilonita 

Fonte: Porto e Aranha (2002) 

A tabela 4.12, mostra temperaturas típicas de desidroxilação de esmectitas segundo 

Porto e Aranha (2002). Comparando as temperaturas de transição das amostras analisadas 

com o mostrado pela tabela 4.12 pode-se afirmar que a argila vermelha se comporta como 

uma Montmorilonita e que a argila verde se comporta como uma Saponita, ambas do grupo 

das esmectitas que apresenta uma grande quantidade de magnésio em seu sitio octaédrico 

condizente com os resultados encontrados na análise química.

4.1.2 SOLO - AGLOMERANTE 

Assim como nas amostras de solos in natura, as misturas de solo-aglomerante 

necessitaram da utilização de um teor de umidade que conduza a uma massa específica seca 

máxima, para uma dada energia encontrada, sendo para isso usado o ensaio de compactação 

para a confecção dos corpos-de-prova e conseqüentemente dos compósitos (Blocos). 

4.1.2.1 Definição das misturas 

Após análise dos diversos trabalhos nacionais e internacionais como visto nos quadros 

2.3a e 2.3b, para a confecção das misturas se podem determinar dois teores de aglomerante, 

sendo estes 6% e 10 % em massa, de Cal-Hidratada CHII e Cimento Portland CP V-ARI 

(MISU), visando à estabilização química destas argilas e confecção dos blocos de solo-

aglomerante, sendo identificado também que esses teores não possibilitariam a não 

viabilidade dos materiais analisados tendo em vista que são admissíveis pelo mercado atual, 

sendo então economicamente viáveis no que diz respeito aos teores de aglomerantes 

estudados na pesquisa, a definição das misturas estão mostradas nas tabelas 4.13 e 4.14. 
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Tabela 4.13 – Traços elaborados para a Argila Vermelha 

ARGILA VERMELHA 

MISTURAS TRAÇOS AGLOMERANTES ARGILA AREIA 
CHII CP V 

T0 0:1:0.1 0 0 1 0.1 

T1 0.06:1:0.1 0.06 0 1 0.1 

T2 0.1:1:0.1 0.1 0 1 0.1 

T3 0.06:1:0.1 0 0.06 1 0.1 

T4 0.1:1:0.1 0 0.1 1 0.1 

Tabela 4.14 – Traços elaborados para a Argila Verde

ARGILA VERDE  

MISTURAS TRAÇOS AGLOMERANTES ARGILA AREIA 
CHII CP V 

0 0:1:0.25 0 0 1 0.25 

1 0.06:1:0.25 0.06 0 1 0.25 

2 0.1:1:0.25 0.1 0 1 0.25 

3 0.06:1:0.25 0 0.06 1 0.25 

4 0.1:1:0.25 0 0.1 1 0.25 

4.1.2.2 Ensaios de Compactação 

A partir do ensaio de compactação buscou-se a identificação dos diferentes valores de 

umidade ótima e massa especifica aparente seca máxima das misturas de solo-aglomerante, 

para uma dada energia de compactação (Proctor normal).  

Tendo por base ensaios preliminares com misturas de solo-aglomerante sabe-se, que a 

adição de aglomerante ao solo tende a produzir um acréscimo no teor de umidade e um 

decréscimo na massa específica seca máxima, tendo em vista a inserção de finos na mistura e 

devido à ação floculante formada pelo aglomerante após aglutinação do material cimentante 

na matéria prima. Ferreira, R. (2003) comenta que o teor de umidade ótima que conduz à 

máxima massa específica seca não é necessariamente o mesmo para a máxima resistência. 

Então foram utilizadas as devidas equações especificadas por norma para a 

determinação do teor de umidade das amostras, e da massa especifica aparente seca, para a 
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determinação da umidade ótima das amostras segundo a norma Brasileira NBR 12023 para as 

quais foram apresentados os resultados abaixo: 

A tabela 4.15 mostra os valores das umidades ótimas para os diferentes traços com a 

utilização dos aglomerantes Cal e Cimento, como também suas curvas de compactação. 

Tabela 4.15: Resultados de Compactação nas Misturas de solo-aglomerante 

As figuras 4.19 e 4.20 mostram a distribuição dos pontos com a identificação da 

máxima massa especifica aparente seca e da umidade ótima para as diferentes misturas das 

argilas estudadas. Como também são mostradas as diferentes curvas de compactação das 

misturas argila + aglomerante. 

Figura 4.19: Curvas de Compactação das misturas com argila vermelha. 

A partir do que esta sendo mostrado na figura 4.19 pode-se identificar que as misturas 

da argila vermelha apresentaram um perfil semelhante de comportamento, sendo verificado 

que entre 10% e 22% de umidade ocorre um acréscimo da MEAS, após esta umidade essa 

Resultado do ensaio de Compactação das argilas 

Argilas 

Com adição Traço 1 Traço 2 Traço 3 Traço 4 
W 

otima 
(%) 

M. E. A. 
Seca 

W 
otima 
(%) 

M. E. A. 
Seca 

W 
otima 
(%) 

M. E. A. 
Seca 

W 
otima 
(%) 

M. E. A. 
Seca 

W 
otima 
(%) 

M. E. A. 
Seca 

Verde 20 1,625 21 1,568 22 1,55 20 1,61 19 1,621 
Vermelha 21,5 1,575 21 1,618 21 1,618 21 1,618 21 1,618 
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Massa Específica Aparente Seca começa a reduzir em função do início da saturação da 

mistura, ocorrido pela substituição do material sólido por água que apresenta peso específico 

menor que o solo ocasionando esta redução. Para estas misturas após uma determinada 

umidade pode ser visto que o comportamento de redução ocorreu de forma bem semelhante 

tendo em vista a ação da água nas misturas de solo-aglomerante.  

A figura 4.19 demonstrou uma grande variação no que diz respeito aos valores de 

MEAS, podendo ser verificado que nas misturas com CP V para a faixa entre 10% e 20% de 

umidade o valor se apresentou superior tendo por base que a massa especifica do cimento e 

maior que a da cal hidratada justificando esta afirmação, sendo visto ainda que as misturas 

com CP V apresentaram uma redução na umidade, sendo em função do processo de 

aglomeração dessas misturas com cimento em idades precoces tendo em vista que foi 

adicionado material fino e altamente reagente nestas misturas (cimento). 

Figura 4.20: Curvas de Compactação das misturas com argila verde. 

Dentro do que está sendo mostrado na figura 4.20 pode-se identificar que as misturas 

da argila verde apresentaram uma maior dispersão no comportamento das misturas, entre 10% 

e 20% de umidade sendo verificado que a faixa onde se encontra as máximas MEAS está 

entre 15% e 20% de umidade ocorrendo após este teor um decréscimo desta MEAS, 

reduzindo provavelmente em função do inicio da saturação da mistura, como ocorrido nas 

misturas vermelhas por causa da substituição do material sólido por água.
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A figura 4.20 mostra ainda que os valores de MEAS das misturas com cimento foi 

superior aos encontrados nas curvas com cal hidratada e estas ficaram abaixo da curva 

mostrada pelo material in natura, sendo explicado pela maior aglomeração e provavelmente 

pela baixa interação das argilas com os aglomerantes, foi verificado ainda que, quanto maior o 

teor de cal hidratada maior é a sua umidade, o que não ocorreu com as misturas com o 

cimento sendo verificada uma redução nessa umidade ótima com aumento do teor de cimento. 

Esse comportamento também foi visto por Ferreira, R. (2003), que identificou as mesmas 

características para os solos argilosos. 

4.1.2.3 Ensaio de Durabilidade por Molhagem e Secagem 

Após a realização do ensaio de Durabilidade por Molhagem e Secagem NBR 13554 

obteve-se então valores referentes à perda de massa dos corpos-de-prova utilizados no ensaio, 

foram confeccionados apenas os corpos-de-prova das misturas com cimento na composição 

tendo em vista que as amostras com cal deterioraram no inicio do ensaio, para isso foram 

utilizado às equações para as determinações de variação de volume, variação de umidade 

(segundo a NBR 12024), e posteriormente a variação da perda de massa sendo realizado a 

correção da massa seca dos corpos-de-prova 2 e 3 como propõe a NBR 13554. Estes valores 

estão apresentados nas tabelas 4.16, 4.17 e 4.18. 

Tabela 4.16: Variação de umidade dos Corpos-de-prova. 

CALCULO DA VARIAÇÃO DE UMIDADE 

MISTURAS 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 

T3 Verde 99,286 51,901 69,429 -9,458 -5,887 

T4 Verde 99,448 87,868 8,029 24,474 77,700 

T3 Vermelho 99,887 37,464 32,047 32,855 29,720 

T4 Vermelho 99,813 61,875 67,771 -18,846 -20,344 
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Tabela 4.17: Variação de volume dos Corpos-de-prova

CALCULO DE VARIAÇÃO DE VOLUME 

MISTURAS 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6º Ciclo 

T3 Verde -0,2783 1,7100 0,6155 2,7443 1,3602 3,1109

T4 Verde 0,4638 -0,5761 1,2391 0,2019 -0,4065 3,0298 

T3 Vermelha -0,7209 2,7544 1,1736 0,9000 1,1050 3,1331 

T4 Vermelha -1,6483 0,2602 -0,2558 0,8011 -0,1808 -0,3918 

  

Tabela 4.18: Variação da perda de massa nos Corpos-de-prova 

CALCULO DA PERDA DE MASSA 

MISTURAS 
Água 
Retida 

Correção de massa (2 e 3) Perda de Massa % (2 e 3) 

T3 Verde -0,0719 1413,75 9,1318 

T4 Verde 0,0333 1496,23 5,8634 

T3 Vermelha -0,0928 1390,25 13,7033 

T4 Vermelha -0,0147 1513,26 4,4459 

A partir dos resultados encontrados pode ser analisada uma oscilação no que diz 

respeito à variação de umidade ocorrendo nas misturas T3 verde e T4 vermelha valores 

negativos, tendo como motivo provável, que as amostras apresentaram uma absorção de água 

superior as outras misturas ocasionando este acumulo de água em relação ao da umidade 

inicial dos corpos-de-prova. 

Em relação à variação de volume pode ser verificado que as amostras com maior teor 

de cimento apresentaram menores valores de variação sendo visualizado que na mistura 4 

vermelha ocorreu no último ciclo um processo de retração como mostra o resultado com sinal 

negativo. 

No que diz respeito à perda de massa, a mistura T3 vermelha apresentou um valor 

bastante elevado em relação às outras misturas, ocorrendo uma perda significativa de massa 

nessa mistura, nas demais misturas foi verificado que se encontraram abaixo de 10% de perda 
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de massa, tendo as misturas T4 verde e vermelha apresentado valores de 5,86 % e 4,45% 

respectivamente e se enquadrando junto a NBR 13553, na qual se determina que os valores 

não devem ser superiores a 7% para solos argilosos (solos A-6 e A-7). 

4.1.2.4- Ensaio de Determinação de Absorção de Água

Após a aplicação da metodologia segundo a norma NBR 13555, tiveram-se resultados 

referentes às duas argilas com as diferentes misturas de cimento e cal que apresentaram os 

resultados como mostra a tabela 4.19, para o qual foi determinado o valor da absorção de água 

“Ab”, de cada corpo-de-prova expresso em porcentagem fazendo uso de uma equação 

também determinada pela norma: 

Tabela 4.19: Resultado de Absorção de Água aos 7 dias de cura em câmara úmida. 

ABSORÇÃO DE ÁGUA AOS 7 DIAS (%) 

Vermelha Verde 

NBR 13555 < 22 NBR 13555 < 22 

T0 - T0 - 

T1 - T1 - 

T2 - T2 - 

T3 14,22 T3 20,68 

T4 18,51 T4 18,00 

Dos dados de verificação da tabela pode se identificar que as amostras T0, T1 e T2 

com as argilas vermelhas e verdes não apresentaram resultados satisfatórios em ambos os 

traços, sendo identificado ainda no início do ensaio a deterioração das misturas, pela absorção 

da água, onde as amostras misturadas com cal tiveram uma elevada absorção de água nos 

CPs, sendo explicado que essas misturas não apresentaram tempo hábil para realizar suas 

reações necessárias para formação dos aglomerados capazes de alcançar resistência suficiente 

para a execução deste ensaio apresentando assim uma quantidade elevada de poros 

justificando este processo e nas amostras in natura o que pode ter ocorrido foi que as argilas 

absorveram bastante liquido e não apresentaram resistência quando saturadas ocasionando a 

desagregação dos corpos-de-prova como mostra a figura 4.21, não sendo possível realizar as 

determinações de absorção nestas amostras.  



111 

Figura 4.21: Gráfico dos resultados do ensaio de absorção em função da NBR 13555 

  

No final encontrou-se o valor médio da absorção de água dos corpos-de-prova das 

misturas pode também ser identificado que as misturas vermelhas apresentaram menor 

absorção provavelmente pela maior reatividade do cimento com esta argila. Para todas as 

misturas com cimento se encontraram valores dentro da NBR 13555 ficando abaixo dos 22% 

propostos pela norma para CPs (corpos-de-prova) de solo cimento, nas amostras com 10% de 

cimento podem-se verificar valores muito próximos evidenciando uma boa resposta do teor de 

aglomerante aplicado ao ensaio proposto. 

Rodrigues (2008), em seu trabalho identificou que para solos com características 

argilosas e adição de 10% de cimento que a absorção cai ao longo do tempo como também em 

função do teor de adição colocado sendo admissível até um limite máximo de adição acima 

disso a absorção de água volta a crescer nas misturas de solo+10% de cimento encontrou-se 

valores entre 23,6% e 28,8% com média de 25,8%, bem acima do recomendado pela norma 

Brasileira e pelo encontrado no experimento em questão. 

Lima, Alexandre e Alves (2009) realizaram um estudo com solos argilosos e sua 

estabilização na produção de blocos ecológicos, encontrando valores de absorção nestes solos 

de 22,42% e 27,43% aos sete dias, estes valores são elevados para utilização do material 

perante NBR 13555 e bem acima aos encontrados no referido trabalho, o mesmo balizou seu 

estudo de absorção segundo a NBR 10836 e aos 28 dias encontrou valores de 19,64% e 

20,00% enquadrando-se assim junto à norma. 

Alexandre, Alves e Lima (2006) utilizaram um solo com características bem próximas 

de um solo franco-argiloso (44,8% de argila), sendo adicionados 5% e 10% de cimento e 
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estudado parâmetros como absorção de água aos 7, 14 e 28 dias sendo encontradas para 

adições de 10% de cimento para sete dias 18,86% e aos 14 dias 18,22%, com estes resultados 

estas amostras se enquadram junto a NBR 10836 que estipula um valor de 20,0% aos sete 

dias, sendo estes valores parecidos aos encontrados no estudo realizado. 

4.1.2.5 Ensaio de Reologia 

Após a aplicação da metodologia proposta anteriormente pode ser visto que os 

diferentes traços se comportaram de forma bem parecida, e permaneceram dentro da faixa de 

torque definida pelo programa como aceitável. Para o andamento dos experimentos foi 

realizado também ensaios com as amostras misturadas aos aglomerantes tendo em vista 

verificar seu comportamento e a partir dele identificar possíveis reações que caracterizem o 

inicio de pega dos aglomerantes nas argilas. 

Segundo Amorim (2003), A viscosidade pode ser definida como a medida da 

resistência interna de um fluido ao escoamento, resultante da interação dos sólidos presentes. 

A partir desta definição, esta propriedade reológica pode ser usada para identificar possíveis 

ganhos de resistência em função do aumento da viscosidade ocasionada inicialmente por esta 

interação, podendo ser ocorrido pelo grau de ionização e hidratação como também pela 

fricção entre essas partículas. 

Para esse experimento foram usadas as mesmas condições em todas as amostras como 

temperatura constante de 23º C e umidade relativa e teor de água adicionado à solução 

buscando a identificação do desempenho dos aglomerantes em função do ensaio de reologia 

das argilas estudadas. Em decorrência dos ensaios foi determinado que as amostras fossem 

submetidas a analises diárias utilizando sempre a mesma metodologia e em horários 

determinados que não ultrapassem 24 horas entre as analises, podendo ser verificado os 

resultados nas figuras 4.22 a 4.29, para as duas argilas estudadas. 
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- Misturas com Argilas Verdes 

Figura 4.22: Resultado da mistura T1 Argila Verde – CHII (6%) 

  

Após verificação das argilas com adição de 6% de cal hidratada, usou-se, um ponto 

como referencia a uma taxa de cisalhamento fixa (± 1 (1/s)) para todas as misturas, buscando 

a identificação do possível aumento da viscosidade, podendo ser visualizado que o 

comportamento da mistura apresentou um acréscimo na viscosidade em decorrência do 

avanço dos dias, verificando-se ainda que ao final do quarto dia, ocorreu um ganho de 270% 

mostrando a boa interação ocorrida entre a argila e o aglomerante na mistura. 

Figura 4.23: Resultado da Mistura T2 Argila Verde – CHII (10%) 

  

A mistura da argila verde com adição de 10% de cal hidratada apresentou também um 

ganho de resistência em função do tempo com o acréscimo da viscosidade, sendo verificado 

que este ocorreu ao longo dos dias, e ficou mais evidente a partir do primeiro com um 

aumento de praticamente 100% ao valor inicial. Ao final do ensaio foi verificado um ganho 

total da ordem de 115%, ocorreu um pico acentuado no terceiro dia podendo ser explicado por 

um erro de leitura do equipamento. 
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Figura 4.24: Resultado da Mistura T3 Argila Verde - CP V-ARI (MISU) (6%) 

  

Na mistura T3 (argila+6% CP V), mostrado na figura 4.24 pode ser visualizado um 

crescimento intenso da viscosidade podendo ser explicado pela própria composição da argila a partir 

dos resultados encontrados de fosfato superior ao da argila vermelha, como também do cimento pela 

reação de hidratação ocorrida que ocasiona um ganho de resistência em idades mais precoces, sendo 

verificado esse ganho já no primeiro dia mostrando que a interação argila+cimento apresenta 

resistências significativas já no início da hidratação da mistura. No termino do ensaio foi verificado 

um ganho de viscosidade da ordem 260%. 

Figura 4.25: Resultado da Mistura T4 Argila Verde - CP V-ARI (MISU) (10%) 

Após analises dos gráficos acima se pode verificar que as misturas com maior teor de 

aglomerante, apresentou o maior acréscimo de viscosidade, sendo evidenciado pela mistura 

T4 (argila+10% CP V) alcançando valores elevados da ordem de grandeza de 340%, 

mostrando que a intensidade da viscosidade teve uma boa correlação com o teor de 

aglomerante hidráulico. 

Jolicoeur e Simard (1998) relatam que em misturas de cimento e outros minerais em 

função do tempo pode ser verificado que reologicamente se tem uma redução da fluidez das 
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misturas podendo ser correlacionado com o aumento da viscosidade encontrada nos ensaios 

realizados com reômetro e ocasionado pela reação da hidratação do material cimentante. 

- Misturas com Argilas Vermelhas 

Figura 4.26: Resultado da Mistura T1 Argila Vermelha – CHII (6%) 

Após verificação das misturas de argilas vermelha com adição de 6% de cal hidratada 

mostrado na figura 4.26, e usando também um ponto como referencia, viu-se que como 

proposto para a argila verde o comportamento reológico dessa mistura no que diz respeito à 

viscosidade apresentou um acréscimo inferior ao encontrado com a argila verde em função 

dos dias, podendo ser explicado que a incorporação de aglomerante hidráulico não resultou 

em uma boa interação entre argila e aglomerante mostrando ao final do ensaio um ganho de 

viscosidade próximo de 130%. 

Com base no gráfico mostrado na figura 4.27, a mistura T2 com argila vermelha, é 

possível ver que as misturas com cal hidratada, mesmo com a adição de 10% desse 

aglomerante não resultou numa boa interação, visto que os valores encontrados foram 

bastante inferiores aos anteriores mas em relação ao ganho de viscosidade, a mistura 

apresentou um acréscimo de aproximadamente 130%, comprovando a resposta do alto teor de 

aglomerante em função da hidratação. 
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Figura 4.27: Resultado da Mistura T2 Argila Vermelha – CHII (10%) 

  

De posse dos resultados mostrados pela mistura T3 (argila+CP V), pode ser 

evidenciado que ocorreu um problema na execução do ensaio como visto na figura 4.28, 

provavelmente ocorrido porque a mistura deve ter ganho umidade no segundo dia em função 

de alguma abertura no material usado para envolver a abertura do Becker podendo ter 

ocasionado estes valores conturbados, sendo verificado que inicialmente na mistura que logo 

no dia 1 (dia inicial do ensaio), os resultados apresentaram valores bastante elevados e no dia 

2 foi visto o acréscimo deste passando de aproximadamente 10.000cP (centiPoise) para 

16.000 (centiPoise). 

Figura 4.28: Resultado da Mistura T3 Argila Vermelha - CP V-ARI (MISU) (6%) 

  

A mistura T4 da argila vermelha (argila+10% CP V), demonstra o ganho da 

viscosidade ao longo dos dias, sendo visível que não foi evidenciado uma boa interação da 

argila vermelha com o cimento para este ensaio apresentando valores menores aos 

encontrados pela argila verde como mostra figura 4.29, ocasionado provavelmente pela maior 

presença de fosfato na argila verde como mostrou a composição química das argilas, tendo 
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por base que esse elemento apresenta higroscopicidade elevada resultando numa viscosidade 

superior a vermelha, o processo de aumento da viscosidade ocorreu de uma forma pouco 

significativa tendo por base que este teor de 10% de cimento é elevado e que o incremento no 

quarto dia, foi de apenas 105% em relação ao primeiro dia. 

Figura 4.29: Resultado da Mistura T4 Argila Vermelha - CP V-ARI (MISU) (10%) 

As misturas feitas a partir de argilas e outros materiais demonstram a formação de um 

gel como relata Machado (2002), suportada por ligações iônicas e pontes de hidrogênio, 

responsáveis pela elevação da viscosidade em fluidos com comportamento tixotrópico, em 

repouso ou a baixas taxas de cisalhamento. Esta estrutura pode ser facilmente rompida tendo 

em vista que estas ligações são fracas, como visto no decréscimo da viscosidade com o 

aumento da taxa de cisalhamento ocorrendo devido ao processo combinado de rompimento da 

estrutura gel e da orientação das partículas do fluido, após aumento da taxa de cisalhamento. 

4.1.2.6 Determinação de estabilização dos solos-aglomerantes  

 Para a determinação da estabilização das misturas de solo-aglomerante proposto no 

trabalho, a utilização de dois ensaios que pudessem estimar essa possível estabilização dos 

solos, sendo estes: o ensaio edométrico (ensaio executado no laboratório de solos e 

instrumentalização da UFPE segundo o proposto por Day (1999), UBC (1997) e pela ASTM 

D4546-96), como também o ensaio de Retração ou Expansão Linear –NBR 15261/2005 

(adaptado para solo-cimento), para determinação do índice de expansividade dos solos, sendo 

este segundo testado visando um maior aprofundamento no tema relacionado a expansão 

podendo ser usado como complemento de outros ensaios que determinem a variação de 

volume de um solo-aglomerante e sua possível estabilização química. 



118 

- Ensaio Edométrico – Expansão Livre 

 Após realização dos ensaios com as argilas in natura se fez necessário também a 

verificação do comportamento das misturas depois da adição dos aglomerantes tendo em vista 

a identificação da redução e possivelmente da estabilização do processo de expansão 

ocasionada pela mineralogia das argilas, esperando uma substituição dos cátions livres das 

argilas com os cátions livres dos aglomerantes ocasionando a estabilização química. 

No ensaio edométrico de expansão livre fez-se um estudo em função do tempo para 

identificar onde poderia ocorrer essa estabilização foram feitos analises em 5 idades 0, 3, 7, 

14, 28 dias. Sobre as amostras tentaram-se manter as mesmas características para todas as 

misturas tendo por base o ambiente de realização do ensaio, os resultados estão demonstrados 

nas figuras 4.30 e 4.31. 

- Misturas com Argila Vermelha 

Figura 4.30: Resultado de expansão livre para as misturas vermelhas 

Após análise dos resultados pôde-se verificar que as misturas de argila+aglomerante 

ocasionaram em média uma redução na expansão em relação a amostra sendo menos 

evidenciado nas misturas com CHII, sendo visto uma variação volumétrica maior nestas 

misturas, isso se deve provavelmente pelo processo de aglutinação que ocorre em misturas 

com presença de material cimentante e que foi mais evidente nas misturas argila+CP V, 

também sendo identificada uma menor variação de volume nestas misturas. 
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- Misturas com Argila Verde 

Figura 4.31: Resultado da expansão livre para as misturas verdes 

A partir dos resultados encontrados nas misturas da argila verde+CHII, pode ser 

verificado que estas apresentam uma maior expansão em função do tempo em relação as 

misturas com CP V. sendo explicado que a ação aglutinante das misturas com argila 

verde+cimento reagiram de forma mais intensa e precoce do que as misturas com cal 

hidratada. 

Das misturas estudadas apenas a T1 apresentou uma variação volumétrica elevada em 

função do tempo, demonstrando que não ocorreu uma boa interação entre a argila 

verde+CHII. Também foi identificado que o tipo e teor de aglomerante podem ser um 

condicionante do comportamento expansivo para estas argilas. Alguns autores classificam as 

argilas a partir de seu índice de expansividade ou em parâmetros de expansibilidade que 

identifiquem a aplicabilidade desse material, a tabela 4.20 classifica as misturas segundo seu 

índice de expansividade. 
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Tabela 4.20: Classificação das misturas a partir de índices de expansividade. 

CLASSIFICAÇÃO 

(aos 28 dias) 

MISTURAS 

VERMELHA VERDE 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

DAY (1999) e  

UBC (1997) 
MB MB MB MB MB MB MB MB 

*DAY (1999) e UBC (1997): MB= Muito Baixo (0-20%); B= Baixo (21-50%); M=Médio (51-90%); A= Alto 
(91-130%) e MA= Muito Alto (acima de 130%) 

Após verificação dos resultados encontrados pode-se definir o comportamento e 

classificar as misturas de solo-aglomerante, sendo encontrados segundo Day (1999) e pela 

UBC em material com Expansibilidade Muito Baixa.

-Ensaio de Retração (Adaptado para Expansão em solo-aglomerante)  

As misturas de solo-aglomerante foram inicialmente distribuídas em duas frentes: 

corpos-de-prova prismáticos envolvidos por um plástico e não envolvidos pelo plástico sendo 

também chamados de CP-S/Pl e CP-C/Pl respectivamente não sendo possível obter a mesma 

massa específica determinada no Proctor normal, tendo em vista o processo de adensamento 

diferente do utilizado no Proctor, sendo mostrado suas densidades nas figuras 4.32 para 

amostras não envoltas com plástico (S/Pl) e na figura 4.33 para amostras envoltas com o 

plástico (C/Pl). 

A partir dos resultados vistos nas figuras 4.32 e 4.33, pode-se verificar que ocorre um 

comportamento muito semelhante nos corpos-de-prova tanto com a envoltória de plástico 

como também dos corpos-de-prova sem a envoltória plástica, e que aos 28 dias apresentaram 

uma redução em sua densidade, mas que de uma forma geral, continuaram muito parecidas no 

decorrer das outras idades. 

Estas figuras mostraram ainda um aumento na densidade após os 28 dias e que esse 

comportamento também se assemelhou bastante em todas as misturas, apresentando certa 

constância nas densidades dos CPs, o que mostra que as reações de hidratação do cimento não 

influenciaram positivamente nos CPs sem envoltória, mas que os CPs com a envoltória de 

plástico apresentaram um aumento nessas densidades em relação às densidades iniciais o que 

pode correlacionar com um ganho de resistências desses corpos-de-prova, verificado no 

momento das leituras do ensaio. 
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Figura 4.32: Densidades dos corpos-de-prova prismático em função do tempo das misturas S/Pl. 

Figura 4.33: Densidades dos corpos-de-prova prismáticos em função do tempo das misturas C/Pl. 

Após análise dos resultados podemos identificar que os comportamentos das misturas 

com argila+cimento apresentaram valores bem distintos como mostra a figura 4.34 para 

amostras não envoltas com o plástico (S/Pl) e na figura 4.35 para amostras envoltas com o 

plástico (C/Pl). 
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- Misturas confeccionadas sem o plástico (S/Pl). 

Figura 4.34: Gráfico da expansão em função do tempo das misturas. 

As misturas que não foram envoltas pelo plástico, apresentaram uma variação no que 

diz respeito à expansão. As misturas que apresentaram um teor maior de aglomerante 

(cimento) demonstraram um comportamento de expansão superior às amostras com teor 

menor de aglomerante, como foi evidente segundo a figura 4.34, as misturas T3 (6% de 

aglomerante), tiveram em função do tempo uma perda de água mais acentuada para a 

ambiente do que as amostras com maior teor de aglomerante, sendo evidenciado também, que 

este acúmulo superior de água, pode ter ocasionado a continuação do processo de expansão 

nas misturas. 

Nas misturas é possível verificar que o processo de estabilização não esta bem 

definida, mas que os valores encontrados mostram não ser significativos tendo em vista que 

todos os resultados se apresentaram valores de expansão abaixo de 1% aos 91 dias. 

- Misturas Confeccionadas com o plástico (C/Pl). 

Figura 4.35: Gráfico da expansão em função do tempo das misturas. 
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Nas amostras envoltas com plástico C/Pl, como era esperado apresentou valores de 

expansão superiores aos das amostras S/Pl tendo em vista que as C/Pl foram forçadas a 

expandir no sentido longitudinal ocasionando a intensificação desta expansão nesse sentido, 

também foi visto que as argilas verdes se comportaram com uma expansão mais acentuada, 

sendo verificado que as mesmas tiveram resultados muito superiores em comparação as 

misturas com argila vermelha. Repetiu-se ainda o que havia acontecido nas amostras sem o 

plástico, as misturas que continham um teor menor de aglomerantes, apresentaram uma 

expansão inferior aos de maior teor, podendo também ser evidenciado a partir da maior perda 

de água, visto que as amostras não foram totalmente vedadas ficando as extremidades sem a 

presença do plástico, tendo por base a não possibilidade de realização das leituras no aparelho 

com a presença do plástico. 

No que diz respeito a estabilização pôde-se estabelecer parâmetros estimados e 

relacionados na tabela 4.21, a partir de dados de Pedron (2005) e pela Foundations In 

Expansive Soils (1983), classificando as misturas segundo os critérios de uso, limites de 

liquidez, índice de plasticidade e sucção natural do solo. 

Tabela 4.21: Classificação das misturas segundo índices de expansividade de solo.  

CLASSIFICAÇÃO 

MISTURAS 

VERMELHA VERDE 

S/Plástico C/plástico S/Plástico C/plástico 

T3 T4 T3 T4 T3 T4 T3 T4 

PEDRON (2005) A A A A A A R R 

F. E. SOILS (1983) B B B B L L L L 

*Pedron, 2005 A= Adequado; R= Restrito (1-3%) e I=Inadequada (>3%) 

**Foundations E. Soils B= Baixa (<0,5%); L= Limitado (0,5-1,5%) e A= Alta (>1.5%) 

As amostras S/Plástico das duas argilas segundo Pedron (2005) se enquadraram como 

material adequado para uso já para F.E.Ss (Foundations In Expansive Soils) as misturas foram 

como de baixa expansividade para as misturas com argila vermelha e de limitada 

expansividade para as misturas com argila verde. 

Já no que diz respeito às misturas C/plástico as misturas com argila vermelha se 

caracterizou como material Adequado e de Baixa expansibilidade, enquanto que as argilas 
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verdes foram caracterizadas como material Restrito e de Limitada Expansibilidade, mostrando 

que o método proposto pode ser usado para classificação da estabilização de solo-

aglomerante. 

4.1.3 BLOCOS DE SOLO-AGLOMERANTE 

4.1.3.1 Confecção dos Blocos de Solo-Aglomerante 

Os blocos foram confeccionados seguindo as normas brasileiras vigentes fazendo uso 

da NBR 10835 classificando-o como Bloco Vazado de Solo-Cimento sem Função Estrutural 

classificado junto à norma como “Bloco Especial” por apresentar formas diferentes com o que 

vela a norma. 

 Para a confecção dos blocos foi usado uma prensa manual adquirida junto ao 

laboratório de materiais de construção da UFPE, a mesma produz dois blocos de cada vez por 

moldagem sendo estimada a partir do fabricante uma produção média de 2000 blocos por dia 

por 8 horas trabalhadas como mostra figura 4.36. 

 O processo ocorre logo após a dosagem das misturas na umidade ótima, o material é 

levado à prensa e colocada no equipamento. Então a tampa é lacrada e depois é aplicada uma 

tensão no local próximo a extremidade da haste podendo essa força variar em função do 

operador, podendo ser visualizado o processo a partir das figuras abaixo: 

Figura 4.36: Moldagem dos Blocos de solo-aglomerante. 
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Os blocos após moldados foram armazenados de forma a alcançarem a plenitude de 

suas reações químicas a partir do processo de cura sendo os blocos das misturas com CH II, 

alojados em um local aberto tendo em vista que a cal é um aglomerante aéreo e que sua 

reação ocorre com a presença de ar, ficando próximos dos corpos-de-prova para que 

estivessem sob as mesmas condições de temperatura e umidade, como mostra a figura 4.37: 

Figura 4.37: Amostras dos CPs e Blocos das misturas com Cal CH-II 

  

As amostras confeccionadas com aglomerante hidráulico Cimento Portland CPV – 

ARI usou-se a câmara úmida do laboratório de materiais de construção da UFPE realizando 

molhagens diárias nas amostras sendo então determinado um numero mínimo de molhagens 

de duas por dia durante 7 dias como recomenda o trabalho de SILVA J. (2005) sendo 

encontrados bons resultados utilizando esses métodos. A câmara úmida apresentava uma 

temperatura média de 26ºC e uma umidade relativa sempre acima de 97%, ocasionando um 

ambiente adequado para armazenamento dos blocos como também os CPs das misturas de 

argila + cimento, sendo visto nas figuras 4.38 (A e B), das duas argilas separadas por traço. 
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(A) (B) 

Figura 4.38: Disposição dos blocos na câmara úmida: (A) Argila verde; (B) Argila Vermelha  

4.1.3.2- Ensaio de Resistência a Compressão Simples

 Dentro do ensaio de resistência à compressão simples proposto no experimento visa 

acompanhar o desempenho das resistências a partir de três idades 7, 28 e 91 dias tendo em 

vista determinação do autor, sendo feito amostragem dos blocos confeccionados e rompidos 

por idade três corpos-de-prova por ensaio e por amostra. 

A partir de verificação da norma Brasileira NBR 10836 (ABNT, 1994) aplicado a 

blocos vazados de solo-cimento sem função estrutural, ocorrendo o ensaio seguindo as etapas 

previstas. No que diz respeito ao capeamento realizou-se fazendo uso de uma pasta de 

cimento que apresentasse uma resistência superior ao compósito e tendo cuidado para não 

ocasionar problemas relacionados como o de encamisamento podendo “mascarar” os 

resultados. A figura 4.39 (A-C) mostra as etapas de capeamento realizadas nos blocos. 
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(A) (B) (C) 

Figura 4.39: Capeamento dos blocos: (A) Inicio das etapas; (B) Blocos capeados; (C) Imersão 

Tabela 4.22: Resistência a compressão simples (MPa), aos 7, 28, 91 dias, de Blocos de Solo-
aglomerante. 

Resistência 
(MPa) 

TRATAMENTOS 

VERDE VERMELHO 

T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 

7 
DIAS 

Média 0,49 0,25 0,34 0,58 1,21 0,44 0,20 0,35 1,30 1,84 

DPM 0,035 0,023 0,061 0,116 0,140 0,005 0,026 0,053 0,096 0,184 

CV 7,160 9,091 17,638 19,868 11,601 1,053 13,323 15,061 7,347 10,000 

28 
DIAS 

Média 0,63 0,61 0,52 0,76 1,45 0,54 0,41 0,54 1,35 2,62 

DPM 0,070 0,070 0,053 0,140 0,174 0,070 0,023 0,026 0,105 0,092 

CV 11,177 11,456 10,189 18,330 11,956 13,093 5,556 4,949 7,767 3,509 

91 
DIAS 

Média 0,78 0,66 0,96 0,70 1,36 0,75 0,46 0,89 1,94 3,21 

DPM 0,046 0,026 0,046 0,035 0,096 0,070 0,046 0,070 0,106 0,046 

CV 5,882 4,028 4,762 4,092 7,017 9,352 10,000 7,901 5,455 1,429 

*DPM: Desvio Padrão Médio 
**CV: Coeficiente de Variação 

A partir dos resultados expostos na tabela 4.22 pode ser verificado que houve uma 

variação significativa nos resultados encontrados em relação às duas argilas como também em 

função dos tipos de aglomerantes usados sendo visto também que os valores para as misturas 

com teores maiores de aglomerante apresentaram um aumento na resistência a compressão, no 
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que diz respeito às argilas para o mesmo teor de aglomerante hidráulico as misturas da argila 

vermelha apresentaram valores bastante superiores aos da argila verde. Em contrapartida as 

misturas com aglomerante aéreo responderam melhor ao ensaio de resistência nas misturas da 

argila verde em relação às vermelhas, como pode ser visualizado nas figuras 4.40 e 4.41. 

Figura 4.40: Evolução da resistência a Compressão das misturas verdes 

Figura 4.41: Evolução da resistência a Compressão das misturas vermelhas 
  

A redução da resistência à compressão da argila verde em relação a argila vermelha 

pode ser também atribuido ao teor de argila maior encontrado na argila verde que é 

ocasionado segundo Walker (1995), pelo efeito de enfraquecimento dos minerais de argila nas 
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ligação formadas entre a pasta de cimento e o solo. Embora o cimento reaja e tende a 

estabilizar estes minerais, a resistência desta estrutura de cimento/coloide é significativamente 

mais fraca do que a da matrix cimento/granulado. A medida que aumenta o teor de argila e 

reduz a adição de areia fina, a resistência dos blocos são reduzidas. 
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5 
CONCLUSÃO 

Após analise dos resultados de caracterização das argilas, se identificou a sua 

utilização como matéria prima para misturas de solo-aglomerante, desde que seja realizada a 

correção da plasticidade, sendo proposta no estudo a adição de areia média a grossa como 

material corretivo; 

A adição de CH-II nas misturas ocasionou um aumento na umidade das argilas, 

diferentemente da adição do CP V que demonstrou uma redução nesta umidade e um aumento 

na massa específica aparente seca sendo mais visível nas argilas vermelhas; 

Os resultados encontrados nos ensaios que verificaram a possível estabilização das 

argilas apresentaram-se como aplicáveis para identificação deste processo que é um parâmetro 

complicado de ser analisado pela engenharia até então; 

Os resultados encontrados no ensaio de absorção de água (NBR-13555) mostraram 

que todas as misturas feitas com cimento apresentaram valores dentro do que recomenda a 

norma, e que não foi possível a realização dos ensaios com as misturas feitas com a cal, tendo 

em vista que a porosidade elevada e a baixa resistência inicial das misturas resultaram na 

deterioração dos CPs ainda no inicio do ensaio. 

5.1- Ensaios Microcaracterização 

• As duas argilas apresentaram reologicamente um comportamento pseudoplástico com 

as argilas in natura como também após a adição dos aglomerantes; 

• Os resultados de DTA e DTG auxiliaram na classificação das argilas vermelhas e 

verdes em Montmorilonita e Saponita respectivamente; 

5.2- Blocos de Solo-Aglomerante.  

• Entre as duas argilas (vermelha e verde), a vermelha foi a que apresentou resultados 

significativos de desempenho mecânico mostrando uma melhor interação 

argila+aglomerante após correção da plasticidade com areia; 
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• As misturas com adição de CP V apresentaram resultados mais significativos, que os 

apresentados nas misturas com a adição de CH II. 

• No que diz respeito à resistência à compressão, as misturas com 6% de aglomerante 

não apresentaram valores tão expressivos podendo ter como motivo o não 

recobrimento da elevada quantidade de partículas de argila nas misturas, não sendo 

possível a formação dos aglomerados necessários para o ganho de resistência 

mecânica. 

• Apenas “mistura T4” (argila vermelha+10% de material corretivo+10% de CP V 

ARI), atendeu todas as especificações que recomenda a NBR 13553 no que diz 

respeito a durabilidade por molhagem e secagem (NBR-13554), variação de volume (a 

partir dos resultados de expansão livre e expansão adaptado para solo-cimento), 

absorção de água (NBR-13555) e resistência a compressão simples (NBR-10836), 

sendo essa mistura aplicável como solo-aglomerante;  

5.3- Propostas para Trabalhos Futuros 

Para pesquisas futuras são sugeridos os seguintes estudos: 

• Analisar a influência do tempo e da intempérie nas reações de estabilização destes 
solos, identificando se esse processo de estabilização é interrompido ou cessa; 

• Estudo que possa aperfeiçoar os sistemas implantados no Pólo Gesseiro visando à 
utilização de aglomerantes da região como o Gesso; 

• Analisar novas misturas com o material bota-fora, se possível a mistura de mais de 
uma camada por traço, com o intuito de reduzir o trabalho de separação das camadas 
do perfil; 

• Estudar o comportamento do compósito na presença de sulfatos ou altas temperaturas 

verificando seu desempenho mecânico. 
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