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RESUMO 
 

 

A construção civil, utiliza-se muito dos recursos naturais existentes, fazendo-se necessário 

buscar alternativas de materiais e métodos construtivos, que possibilitem resguardar o meio 

ambiente. Desta forma, priorizar construções sustentáveis tem grande destaque nos estudos 

atuais, uma vez que trazem benefícios não apenas ao meio ambiente como aos seus usuários. 

Este trabalho visa aprofundar conhecimentos acerca do material solo-cimento, verificando seu 

desempenho mecânico e térmico como componente construtivo, bloco de vedação. Realizou-

se, no Laboratório de Tecnologias da Univates (LATEC), ensaios normatizados de 

caracterização física do solo coletado, tais como granulometria, limites de Atterberg e 

compactação, imprescindíveis para obtenção de boas resistências na fabricação de blocos de 

solo-cimento. Para verificação do desempenho mecânico fez-se ensaios de compressão simples 

com cimento Portland CP IV e CP V, e para desempenho térmico cálculos normatizados. 

Definiu-se para traço, 10% de cimento Portland e o restante de solo, para composição da 

mistura e verificação da resistência ao final de sete dias de cura. Conforme NBR 10833 (ABNT, 

2012), a caracterização solo manteve-se parte coerente com o determinado pela norma. Os 

resultados referentes a resistência mecânica e à compressão simples, manifestaram melhoria na 

resistência com utilização de cimento Portland CP V, em comparação com o uso de CP IV, 

apresentando diferença positiva de 2,66 MPa nos sete primeiros dias de cura. Para fabricação 

dos blocos apresentou-se dificuldade de desmolde e compactação, devido a fôrma não se 

apresentar eficiente do jeito que foi desenvolvida. O comportamento térmico do material, 

obteve 2,01 W/m.K de transmitância térmica, ou seja, abaixo do limite de 2,50 W/m.K 

especificado pela NBR 15575 (ABNT, 2013). 

 

Palavras chaves: Eficiência energética. Desempenho Térmico. Desempenho Mecânico. Solo-

Cimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações Iniciais 

O uso desenfreado de recursos naturais tem motivado diversos estudos e alternativas 

para a utilização da energia de forma eficiente no cotidiano, uma vez que estes estão se tornando 

cada vez mais escassos. Constatações de Roméro (2012) evidenciam a busca por modelos de 

desenvolvimentos considerados sustentáveis na construção civil, o que reflete um desafio de 

décadas motivado por problemas de caráter ambiental e social. A diminuição do uso de energia 

perfaz ambientes comerciais e familiares.  Dentre as diversas formas propostas para a 

sustentabilidade em edificações, proporcionar ambientes adequados com conforto térmico 

maximizando o desempenho térmico das edificações, é uma forma a baixar o consumo 

energético do local. 

Com a crescente da população em cidades e consequentemente expansão da construção 

civil, verifica-se a necessidade de proporcionar ambientes confortáveis termicamente aos 

usuários, seja eles em situação de trabalho, estudo ou em lazer. Segundo Frota e Schiffer (2003), 

a intervenção humana no ato de construir cidades, altera as condições climáticas locais, 

principalmente em meio urbano. Estudos realizados por Cotta e Vieira (2015) relatam 

percentuais extremamente altos de consumo de energia em edifícios comerciais, considerando 

carga horária diária de iluminação e climatização semanalmente. Assim, observa-se a 

necessidade de gerenciamento do consumo de energia, sendo necessário conhecer parâmetros 

de utilização de energia para determinar projetos considerados adequado para o local. 

A partir de Melo (2007) as características construtivas de uma edificação tem grande 

relevância para que esta seja energicamente eficiente. Assim, é necessário que empresas e 
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projetistas busquem maior conhecimento das interações térmicas, com intuito de conferir 

projetos eficientes e execuções pertinentes a otimização do uso de energia na indústria da 

construção. Existem materiais que proporcionam maior qualidade de conforto em um ambiente 

quando comparados a outros. Estes têm função de impedir maior dissipação do calor no recinto 

e dificultar o equilíbrio entre o meio interno e externo, quando em temperaturas baixas ou 

elevadas. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da NBR 15220 (ABNT, 

2005) e NBR 15575 (ABNT, 2013) padroniza execuções de projetos e conduz cálculos que 

permitem verificar o desempenho térmico em ambientes. A NBR 15575 (ABNT, 2013) 

apresenta regras e adequações nos procedimentos de execução, buscando garantir a qualidade 

do ar interior dos ambientes e o bem-estar dos seus usuários. Para tanto, o intuito desta norma 

é aumentar a qualidade das moradias quando se trata de desempenho térmico, e durabilidade 

das edificações. Segundo Oliveira, Soares e Santos (2016), as edificações devem colaborar com 

as necessidades de seus usuários, acatando a durabilidade, segurança, economia e a condições 

de conforto. 

Evidenciando a economia e sustentabilidade novas técnicas construtivas e tecnologias 

de materiais, são desenvolvidas para suprir a demandas e as necessidades de modo geral. Com 

isso, pode-se evidenciar o uso de outros materiais que permitem estabelecer uma relação 

saudável entre baixo custo, qualidade de obra e o meio ambiente. Este trabalho apresenta um 

material desenvolvido há muitas décadas, muito usado na área de pavimentações e hoje bastante 

estudado na construção civil: os blocos de solo-cimento. 

Os blocos de solo-cimento, são conhecidos também como tijolos ecológicos ou ainda 

blocos de terra comprimida (BTC). O resgate de terra crua como material alternativo, segundo 

Milani (2008), tem-se mostrado promissor, uma vez que blocos feitos de solo-cimento não 

necessitam de queima para se tornarem resistentes e assim, diminuem significativamente a 

emissão de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. Porém, no Brasil, segundo Grande (2003), 

o interesse pelo uso de solo-cimento em edificações diminuiu na proporção em que outros 

materiais foram surgindo no mercado, principalmente materiais industrializados, os quais 

chegam até a obra prontos. Assim, sua utilização é mais expressiva em obras de pavimentações 

e reforços de vias, do que em edificações. 
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1.2 Objetivos 

Os objetivos do trabalho mediam o tema central e a hipótese a ser confirmada ou não 

durante a execução do estudo. A seguir são apresentados os objetivos gerais e específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

Aferir o desempenho mecânico em blocos de solo-cimento, a fim de verificar se os 

blocos têm plenas condições de serem fabricados como o solo da região para possível utilização 

como isolamento térmico. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos apresentam etapas mínimas que se almejam verificar, 

possibilitando constatar o objetivo geral do estudo, assim, definem-se: 

• analisar a aplicação do solo local para o desenvolvimento de blocos de solo-cimento 

conforme a NBR 10833 (2012); 

• verificar a viabilidade de execução manual de blocos de solo-cimento, a partir de uma 

fôrma desenvolvida para pesquisa; 

• avaliar a resistência mecânica dos blocos, segundo NBR 8492 (2012); 

• determinar a transmitância térmica do material desenvolvido, conforme a NBR 15220 

(2005). 

 

1.3 Justificativa 

O setor de construção civil segundo Silva et al. (2018) é o que mais se utiliza de recursos 

naturais para sua execução. Sendo assim, torna-se indispensável buscar novas soluções 

tecnológicas que permitam um manejo ecológico, possibilitando cuidar cada vez mais do meio 

ambiente. Incorporar novas tecnologias e materiais na construção civil, possibilitam muitas 

vezes diminuir os impactos gerados pelas construções e possivelmente baixar seu custo final. 
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Neste trabalho será analisado o desempenho mecânico e térmico de blocos de solo-

cimento realizados manualmente, de forma a verificar vantagens e desvantagens de seu uso e 

execução. Alguns benefícios dos blocos já podem ser verificados: apresentam possibilidade de 

serem realizados no local da obra, com utilização do solo disponível no local; não há 

necessidade de queima para obter uma boa resistência, acima de 2,0 MPa; e não geram excessos 

de matérias no local da obra (MILANI, 2008). Desse modo, os blocos de solo-cimento são uma 

das soluções possíveis para garantir economia em obra e também contribuir para diminuição de 

poluentes no meio ambiente. 

 

1.4 Delimitação do Tema 

O tema do presente trabalho relaciona-se ao estudo de blocos de solo-cimento, 

verificando seu desempenho mecânico, e estimando seu desempenho térmico. Delimita-se ao 

conhecimento de uma mistura de materiais (solo, cimento e água) utilizados na fabricação de 

blocos de vedação para possível aplicação em edificações. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho estrutura-se em 5 capítulos, sendo eles introdução, revisão bibliográfica, 

materiais e métodos, resultados, conclusão, e apresentação das referências utilizadas como base 

de estudo deste trabalho. Assim temos: 

a) capítulo 1 – Introdução: retrata uma breve explicação acerca da sustentabilidade na 

construção civil, evidenciando o uso de blocos de solo-cimento, através de normas e 

autores que explanam o assunto. Relata-se também os objetivos e justificativas deste 

trabalho; 

b) capítulo 2 - Revisão Bibliográfica: apresenta os conhecimentos teóricos pertinentes 

ao tema de estudo, sendo explanado sobre eficiência energética e sustentabilidade na 

construção civil, trazendo autores e estudos já realizados e evidências sua importância 

nos dias atuais, além de trazer definições e exemplos de construções com o material 

evidenciado no estudo, o solo-cimento. 
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c) capítulo 3 – Metodologia: dispõem de materiais e procedimentos experimentais para 

obter-se dados referentes aos materiais utilizados, assim permitindo a classificação e 

atestando a qualidade conforme normas estabelecidas. 

d) capítulo 4 – Resultados: apresenta os resultados de ensaios de caracterização do solo, 

desempenho do solo-cimento, e testes de fabricação dos blocos, realizados ao longo dos 

estudos. 

e) capítulo 5 - Considerações finais: explana considerações finais acerca do estudo, 

averiguando se os testes e ensaios se adequam na proposta, e faz-se o fechamento da 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

 Neste capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica abordando conteúdos que 

fundamentam o tema escolhido para este trabalho. 

 

2.1 Sustentabilidade na Construção Civil 

A busca por soluções sustentáveis na construção civil tem se intensificado cada vez 

mais. Utilizar materiais que beneficiem aos usuários e ao meio ambiente é fundamental nos dias 

de hoje, para diminuição do uso constante de recursos e energias não renováveis. Portanto, no 

que define Lamberts et al. (2014), surgida nos anos 90, a arquitetura sustentável parte do 

reconhecimento de que construções podem ser a principal fonte de degradação, e nela, a 

principal fonte de renovação dessa degradação. 

Sustentabilidade no que se refere Roméro e Reis (2012, p. 1) “é um conceito sistêmico, 

relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da 

sociedade humana”. A sustentabilidade se tornou uma chance de redução de custos e 

diminuição do passivo ambiental de cidades, regiões e países; (CORTESE et al. 2017). Para 

que uma construção seja modelo passível de ser considerada sustentável, ela deve ser capaz de 

contribuir para superar atuais problemas como o aquecimento global, as tragédias ecológicas, 

o aumento das populações, a pobreza, e garantir os sistemas naturais existentes (ROMÉRO; 

REIS, 2012). Segundo Lamberts et al. (2014), as decisões de projeto permitem auxiliar no 

alcance de edificações sustentáveis, influenciando no desempenho térmico e energético da 

edificação, relevando a adequação do projeto em adequação ao clima do local, utilização de luz 

natural, resfriamento e aquecimento dos locais. 
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No que se refere ao uso de blocos ecológicos, estudo tema deste trabalho, pode-se 

mencionar feitos construtivos que tomaram como base a construção com maior eficiência e 

sustentabilidade com uso do solo-cimento. No ano de 2013, Michel Habid Ghattas, arquiteto 

graduado pela FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado, e bioarquiteto pelo Instituto 

TIBÁ – Tecnologia Intuitiva e Bioarquitetura, desenvolveu um projeto, conforme relatado em 

seu site, voltado para a construção ecológica. O Ghattas (2014) utilizou materiais reutilizáveis 

e/ou ecológicos, como: madeira de demolição, outros materiais diversos de demolição, bambu 

e solo-cimento. Localizada em Atibaia - São Paulo, no projeto da residência foram evidenciadas 

mistura de técnicas de aplicação de materiais e variados tipos de texturas, perfazendo uma 

edificação de 250 m², executada em dois anos. Ghattas (2014) foi o mentor dos trabalhos, tanto 

em projeto como na sua execução, e ensinou aos trabalhadores técnicas da bioconstrução para 

que seu projeto fosse executado com qualidade. Um pouco do resultado deste projeto pode ser 

visualizado na Figura 1 (Ghattas, 2014). 

Figura 1 - Residência de Atibaia/SP. 

 

Fonte: Ghattas (2014). 

Outro projeto bastante conhecido por profissionais da arquitetura e engenharia, é 

descrito por Franco (2014), no site voltado para arquitetura ArchDaily Brasil. O artigo explana 

sobre uma abóbada construída em Lambaré, no Paraguai, a qual o arquiteto Ramiro Alexandre 

Meyer Cáceres projetou e construiu. A abóboda construída compreende uma área de 90 m², 

utilizando materiais locais e habilidade de seus habitantes, podendo ser visualizada na Figura 

2. Franco (2014), descreve a edificação composta por: 

quatro arcos de bastões triangulados, paralelos e distante um metro uns dos outros, 

um sistema de andaime de tábuas e sarrafos montado por fora da abóbada, e os tijolos 
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assentados de forma que seu peso próprio os molde na geometria da curva. Sobre eles 

é coloca-se uma camada de 3 cm de concreto armado com tela de galinheiro, 

compondo uma casca catenária de dupla curvatura de solo-cimento armado 

(FRANCO, 2014, p.1). 

A estrutura da abóbada, a qual vence vão de 10 m e possui altura de 5,5 m e 3 m de 

comprimento, é apoiada sobre uma fundação de pedra. 

Figura 2 - Abóbada experimental de tijolos de solo-cimento. 

 

Fonte: ArchDaily (2014). 

Centro de Cultura Nk’Mip, também se utiliza da mistura solo-cimento em parte de sua 

edificação. Este Centro, encontra-se em uma das paisagens mais espetaculares e ameaçadas do 

Canadá, segundo o site de arquitetura ArchDaily. O projeto foi realizado no ano de 2006, 

projetado pelo arquiteto Brady Dunlop, entre outros responsáveis adjuntos do projeto e da 

execução, totalizando uma área de 1.115 m². A fachada principal foi construída a partir de solos 

locais misturados com cimento e aditivos de cor, apresentando comprimento de 80 m, altura de 

5,5 m e 60 cm de espessura de solo-cimento, sendo verificada na Figura 03. Os materiais 

escolhidos para fachada são capazes de reter o calor no inverno e resfriar o edifício no verão 

como se fosse efeito de um porão com terra circundante. 
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Figura 3 - Centro Cultural Nk'Mid, Canadá. 

 

Fonte: ArchDaily, 2014. 

Existem muitas outras construções que utilizam esse material no mundo inteiro, muitas 

são conhecidas e apreciadas, outras nem tanto. Porém, a compreensão e o estudo das tecnologias 

voltadas ao uso do solo-cimento na construção civil apresentam alternativas na composição e 

fabricação de materiais, que permitem apontar tendências e mudanças no contexto da 

engenharia civil, portanto, buscam adotar cada vez mais técnicas novas e/ou alternativas, de 

construções sustentáveis (GRANDE, 2003). 

 

2.2 Eficiência Energética em Edificações 

A eficiência energética é entendida a partir de Roméro e Reis (2015), como a 

racionalização do consumo energia, sem que haja perda da comodidade pelo seu usuário. É 

necessário aumentar a eficiência dos equipamentos simultaneamente à redução do consumo de 

energia, para que se tenha eficiência energética. A partir de estudos de Lamberts et al. (2014), 

a eficiência energética na arquitetura é relacionada com a atribuição à edificação, que possibilite 

conforto térmico, visual e acústico aos usuários, utilizando baixo consumo de energia. 

Considera-se um edifício com maior eficiência em questão da energia utilizada, quando este 

proporcionar as mesmas condições ambientais com gasto reduzido de energia. 

No ano de 2001, criou-se a Lei de Eficiência Energética, sob nº10.295, a qual evidencia 

políticas nacionais de conservação e uso racional de energia, objetivando respeitar níveis 

mínimos de eficiência em todos os equipamentos e construções, tendo equipamentos eficientes, 
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arquitetura bioclimática e uso de energia renovável. A aplicação de conceitos de desempenho 

nas habitações, segundo Milani (2008), oportuniza o estabelecimento de uma base objetiva e 

racional para avaliação da qualidade de componentes e sistemas construtivos, e colaboram para 

normatizar procedimentos de ensaio, execução, fabricação e dimensionamento de materiais da 

construção civil não-convencionais, permitindo implantação de um sistema de controle de 

qualidade destes. 

O uso de materiais com manejo ecológico, segundo Silva et al. (2018), tem se tornado 

importante na construção civil, uma vez que esta detém um consumo maior dos recursos 

naturais. É essencial incorporar materiais que possibilitem menor impacto nas construções de 

edificações. Segundo Grande (2003), a comprovação da eficiência de materiais como o solo-

cimento é visualizada em construções feitas com materiais derivados de solos, que foram 

construídas desde as suas fundações, até estruturas em paredes, que datam de séculos e ainda 

resistem a intempéries, preservando sua estabilidade estrutural. Além disso, a fabricação de 

blocos de solo-cimento evita a emissão gases como o monóxido de carbono (CO) e o dióxido 

de carbono (CO2) na atmosfera, uma vez que estes são executados com prensas manuais e secos 

naturalmente. 

 

2.3 Conforto Térmico 

No que define a NBR 15220-1 (ABNT, 2005) o conforto térmico caracteriza-se pela 

satisfação psicofisiológica de um indivíduo conforme as condições térmicas do ambiente em 

que se situa. Frota e Shiffer (2001) relatam que a ocorrência de trocas de calor entre o corpo 

humano e o ambiente inserido, a sensação de bem-estar é dada pelo conforto térmico. É de 

extrema importância proporcionar ambientes confortáveis no dia a dia das pessoas, para a 

manutenção da saúde e do desempenho de tarefas, além da necessidade de baixar custos para 

manter o ambiente confortável. 

O conforto térmico depende de fatores: físicos, determinados pelas trocas de calor do 

corpo com o meio; fisiológicos, resultado das alterações na resposta fisiológica do organismo 

quando exposto continuamente em condições térmicas determinadas; e psicológicos, 

relacionados ao diferencial na percepção e resposta a estímulos sensoriais, frutos da experiência 

passada e expectativa do indivíduo (LAMBERTS, 2011).  
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O comportamento térmico em edificações, condizente com Frota e Schiffer (2003) 

evidenciam conceitos bases referente as trocas térmicas. Para que ocorram as trocas térmicas, 

há duas condições básicas: “existências de corpos que estejam a temperaturas diferentes, e 

mudança de estado de agregação”, assim os corpos mais quentes perdem calor e os mais frios 

ganham calor, até entrarem em equilíbrio (FROTA, SHIFFER, 2003, p.25). 

Mecanismos de trocas térmicas podem envolver variações de temperatura, estes são 

explanados conforme Frota e Shiffer (2003), abrangendo: trocas de calor por convecção 

ocorridas entre um corpo sólido e outro fluído (líquido ou gasoso), estimuladas pela velocidade 

do ar nas superfícies verticais, e nas superfícies horizontais, ocorre deslocamentos das massas 

de ar; as trocas térmicas por radiação acontecem pela troca de calor entre dois corpos que estão 

a alguma distância, por meio da radiação, emitindo e absorvendo energia térmica necessidade 

de meio para propagação; trocas térmicas por condução, perfaz trocas de calor entre dois corpos 

que se tocam. 

Segundo Lamberts et al. (2014), a condutividade térmica (λ) relaciona-se com a 

densidade do material e está correlacionada pela capacidade de conduzir determinada 

quantidade de calor por unidade de tempo, permitindo-se afirmar que a densidade do material 

pode diminuir e reduzir sua condutividade térmica. Já a resistência térmica (R) de um material 

representa a capacidade deste resistir à passagem do calor, relacionada com a espessura do 

material, sendo que quanto maior espessura, maior sua resistência do material, à passagem de 

calor. Pode-se relacionar também, quanto maior a condutividade térmica (λ), maior será a 

quantidade de calor transferida entre as superfícies, e menor a resistência térmica. A resistência 

térmica superficial releva trocas de calor por efeito da radiação e convecção entre a superfície 

do material sob análise e o meio que circunda. Considera-se meio externo a superfície em 

contato com meio exterior, e em meio interno, localizado na superfície interna do ambiente. 

Para verificação do desempenho térmico de um ambiente define-se a transmitância 

térmica que o local apresenta, sendo denominada pela NBR 15575-1 (ABNT 2013, p. 10), como 

“a transmissão de calor em unidade de tempo de uma área unitária de um elemento ou 

componente construtivo”. Segundo Lamberts et al. (2014), se divide em duas partes as trocas 

de energia entre os meios externo e internos, sendo elas: fechamento opaco ou transparentes, 

os quais abrangem a diferença na capacidade (transparentes) ou incapacidade (opacos) de 

transmitir a radiação solar para o ambiente interno. Com tudo, a transmitância térmica é a 

variável com maior relevância quando se avalia o desempenho de fechamentos opacos. 
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2.4 Zoneamento Bioclimático 

 A partir da NBR 15220-3 (ABNT, 2005) o Brasil divide-se em oito diferentes zonas 

bioclimáticas conforme a Figura 4 abaixo. Cada região possui seu bioclima característico 

conforme sua localização. Esta define características principais e dá diretrizes construtivas para 

cada zona bioclimática, como: relação de tamanho de janelas, sombreamento necessário, tipo 

considerado ideal de paredes e coberturas, e estratégias bioclimáticas para o local 

(LAMBERTS, et al., 2014). 

Figura 4 - Zoneamento Bioclimático Brasileiro. 

 

Fonte: NBR 15220-3 (ABNT, 2005, p. 03). 

As zonas bioclimáticas conforme a NBR 15220-3 (ABNT, 2005, p. 3) abrangem 

estratégias amplas para a obtenção de conforto térmico, e estabelecem estratégias de 

condicionamento térmico passivo, considerando parâmetros como: “a) tamanho das aberturas 

para ventilação; b) proteção das aberturas; c) vedação externas; e d) estratégias de 

condicionamento térmico passivo”. Grande parte da região sul enquadra-se na Zona 

Bioclimática 2, definida pela NBR 15220-3 (ABNT, 2005), a compor configuração apresentada 

na Figura 5.  Para as aberturas de ventilação e sombreamento delas, são consideradas aberturas 

médias que permitem receber sol durante o inverno, e para os tipos de vedações externas, deve-

se apresentar parede leve e cobertura leve isolada.  
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Figura 5 - Zona Bioclimática 2. 

 

Fonte: NBR 15220-3 (ABNT, 2005, p.32). 

Ainda, conforme consta nesta mesma norma, as estratégias de condicionamento térmico 

na Zona Bioclimática 2, deve prever ventilação de forma cruzada no verão, permitindo que o 

ar circule pelos ambientes da edificação; e no inverno, deve-se prever aquecimento solar da 

edificação de forma a locar em correta localização superfícies envidraçadas, e vedações internas 

pesadas que proporcionam a manutenção do aquecimento no interior da edificação devido o 

condicionamento passivo ser insuficiente no período de frio (ABNT NBR 15220-3, 2005). 

As verificações decorrentes da zona bioclimática definida se referem ao local em que 

deverá se desenvolver o presente estudo. Assim, pode-se analisar dados encontrados por 

Spinelli et al. (2017) referente a cidade de Lajeado/RS-Brasil. Tais dados, obtidos através do 

software Analysis Bio, propriamente desenvolvido para fornecer informações bioclimáticas, 

determinando a carta bioclimática para o município de Lajeado, visualizada na Figura 6. 
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Figura 6 - Carta Bioclimática para cidade de Lajeado/RS. 

 

Fonte: Spinelli et al. (2017, p. 165). 

A partir dos estudos de Spinelli et al. (2017), e, em concordata com a carta bioclimática 

desenvolvida, constata-se que a ventilação natural do local não alcança resultados satisfatórios 

de conforto térmico e eficiência energética, possibilitando assim a oportunidade de se avaliar 

novos elementos que permitam diminuir a utilização de elementos de climatização artificiais. 

Para isso, é necessário utilizar isolantes térmicos inseridos nas próprias construções, sendo 

principalmente executados em fachadas com maior incidência solar e elementos de cobertura. 

 

2.5 Solo-cimento: conceitos gerais 

A definição de solo-cimento é descrita como “um produto endurecido, resultante da cura 

de uma mistura intima compactada de solo, cimento e água, em proporções estabelecidas 

através de dosagem” (ABNT, 2012, p. 1). Estudos de Vitali (2008), definem solo-cimento como 

uma mistura de solo adensado, cimento e água em proporções adequadas que favoreçam a 

compactação dessa mistura e sua resistência, além de que quando apresentar-se com 

determinada porcentagem de cimento, confere-se à mistura, propriedades mecânicas e de 

durabilidade. Senço (2001), complementa que para que essa mistura seja considerada solo-

cimento, é necessário que ela apresente condições específicas de resistência e durabilidade, 

sendo que isto depende naturalmente das características físicas dos solos utilizados. 
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Conforme Milani (2008), verificou-se grande potencial do material solo-cimento de 

modo a minimizar os problemas habitacionais em todo mundo, sendo também visto como uma 

opção pouco poluente e com consumo energético reduzido. Caracterizou-se o solo-cimento 

como um material resistente à ação da água e aos carregamentos de serviço. E, quando avaliado 

como alvenaria de vedação, obteve-se um excelente conforto interno por apresentar porosidade 

que permite trocas de vapor entre o interior e exterior de uma construção. 

Segundo publicação de Grande (2003) as vantagens do modelo construtivo são: o 

controle de perdas minimizando o desperdício de materiais; o baixo custo em comparação com 

alvenarias convencionais; a durabilidade e a segurança estrutural; os equipamentos utilizados 

no canteiro de obras permitem operação direta; produção de tijolos podendo ser com furos 

internos permitindo a passagem de tubulações, sem que necessite de quebra ou cortes; facilidade 

de manuseio devido seus encaixes o que também agiliza a execução da alvenaria; e, economia 

de transporte por desenvolver o tijolo no próprio canteiro de obras. Weber et al. (2017) constata 

que essa modalidade de tijolos, apresentam quesitos não favoráveis, sendo eles: o peso próprio 

maior que tijolos cerâmico; apresentam limitações de tamanho de projeto a executar. Ainda 

pode-se destacar alta absorção de umidade e baixa resistência a impactos nas laterais de obras. 

 

2.6 Breve histórico sobre solo-cimento 

Os estudos acerca de estabilização da terra com aglomerantes, em especial o cimento, 

tiveram início em alguns países como Estados Unidos e Reino Unido, na década de 30, no 

século XX (NEVES, 2007; SENÇO 2001). Vitali (2008) relata que o Reino Unido foi promissor 

nos estudos envolvendo a adição de cimento em solos, na área da construção de casas; já nos 

Estados Unidos, os estudos foram focados no desenvolvimento de pavimentos. Assim, em 

decorrência do interesse desse material, ocorreram experimentos e ensaios de laboratórios para 

verificar aspectos positivos e negativos da mistura. 

A partir de Senço (2001), a utilização de solo-cimento iniciou-se no Brasil por volta dos 

anos 40 no Estado em São Paulo devido ao crescimento dessa região e a necessidade de 

ampliação rodoviária. Com a necessidade de suprir a deficiência de materiais daquela época, 

lançou-se a pesquisa da utilização de solo areia, abundante na região, com estabilização com 

cimento (SENÇO, 2001). No final da década de 1940, instituições como a ABCP e outros 
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centros de pesquisa, começaram a utilizar solo-cimento como material alternativo de 

construções (MILANI, 2008). 

Neves (2007) discorre que os experimentos e pesquisas realizadas foram abrindo 

possibilidades para consolidar o bloco de solo-cimento com um novo material, o qual ganhou 

força com o desenvolvimento de uma prensa manual, bastante simples, para a fabricação de 

blocos. Segundo Grande (2003), o tijolo pode ser considerado o componente pré-moldado mais 

antigo e mais utilizado pelo homem na construção civil. Possibilita-se dizer que a alvenaria 

feita com solo, mesmo com sua evolução, têm presença na cultura construtiva. Porém, mesmo 

com vantagens de sua utilização em construções habitacionais, utilizados na alvenaria, o seu 

uso foi desaparecendo no Brasil conforme foram desenvolvidos outros materiais, e na sua 

maioria, substituídos por mais industrializados, como por exemplo, os blocos estruturais de 

concreto e cerâmicos, fabricados em grande escala pela indústria. 

 

2.7 Etapas Construtivas do Bloco de Solo-cimento 

Conforme Milani (2008), quando em forma de tijolos prensados, o processo de 

fabricação passa pelas fases de: destorroamento; peneiramento e secagem do solo; mistura 

homogênea do solo com o cimento; adição de água em quantidades adequadas; lançamento e 

prensagem da mistura em prensas mecânicas ou manuais; desforma e cura úmida, sendo a cura 

úmida realizada a sombra ou recobertos  e regando de duas a quatro vezes ao dia durante uma 

semana. 

 

2.7.1 Solo 

Na mistura de solo-cimento o material de maior proporção é o solo. Este, deve ser 

selecionado de forma a possibilitar o uso em menor quantidade de cimento, sendo necessário 

evitar solos que contenham matéria orgânica em excesso, pois esse tipo de material compromete 

a hidratação do cimento, e por consequência a estabilização do solo matéria-prima. Solos 

arenosos normalmente requerem menores quantidade de cimento que os argilosos e siltosos, 

porém é necessário apresentar pequeno teor de argila para dar coesão suficiente na retirada de 

fôrmas e certa resistência inicial (ABCP, 1985).  



27 
 

No que descreve Farias (2011), para se selecionar solos adequados dentre os disponíveis 

no local da obra, é preciso obter amostras representativas destes solos e em quantidade 

suficiente para realizar ensaios e testes. Para compor uma amostra, deve-se coletar porções do 

solo em vários pontos do terreno, seguido da sua homogeneização. Alguns aspectos podem ser 

analisados antes da obtenção das amostras, sendo a caraterização por cor do solo. Segundo 

Neves et al. (2010), os solos podem apresentar-se em cores claras e brilhantes, sendo 

características de solos inorgânicos; ou em tons de cores café escuro, verde oliva ou negro, 

sendo características de solos orgânicos. Tais características estão sintetizadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Identificação de Solos por inspeção tátil-visual 

Classificação Textura e aparência do solo 

Areia 
Textura granular. Pode-se visualizar o tamanho dos grãos. Flui livremente, se está 

seca. 

Terra arenosa 
Textura granular, porém, com suficiente silte e argila para observar sua coesão. 

Predominam as características da areia. 

Terra siltosa 
Textura fina. Contém uma quantidade moderada de areia fina e uma pequena 

quantidade de argila. Suja os dedos como talco. No estado seco tem uma aparência 

compacta. Pulveriza com facilidade 

Terra argilosa Textura fina. Quando está seca, se fratura em pedaços resistentes; em estado úmido, é 

plástico e se agarra aos dedos. É difícil de pulverizar. 

Terra orgânica 
Textura esponjosa. Odor característico de matéria orgânica que é mais acentuado ao 

umedecer ou aquecer. 

Fonte: Neves et al. (2010, p.17). 

Segundo a NBR 10833 (ABNT, 2012), para fabricação de tijolos de solo-cimento, os 

solos mais adequados devem se enquadrar nas características de: porcentagem de 100% 

passante na peneira 4,8 mm (nº 4), porcentagem de 10% a 50% na peneira 0,075 mm (nº 200), 

limite de liquidez ≤ 45%, e índice de plasticidade ≤ 18%. Além de necessitar dos seguintes 

ensaios de laboratório para caracterização do solo, previstos pela NBR 10833: 

a) Preparação de Amostra de Solo para Ensaio de Compactação e Ensaio de 

Caracterização - NBR 6457 (2016); 

b) Solo – Determinação do Limite de Liquidez - NBR 6459 (2017); 

c) Solo – Determinação do Limite de Plasticidade - NBR 7180 (2016); 

d) Solo – Análise Granulométrica - NBR 7181 (2016) (ABNT NBR 10833, 2012, 

p. 2) 
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2.7.2 Cimento 

Baseando no que constata Grande (2003), o cimento é um aglomerante hidráulico obtido 

pela moagem de clínquer, com adição de gesso e outras substâncias que determinam o tipo de 

cimento. Assim, no mercado da construção civil brasileira, são encontrados tipos e classes 

diferentes de cimento Portland, além do cimento branco. Existem também, os cimentos 

Portland resistentes aos sulfatos, acrescidos da nomenclatura antes evidências por “RS” 

(TABELA 2). 

Tabela 2 - Classes de Cimento Portland. 

ABNT SIGLA DENOMINAÇÃO 

NBR 16697 

CP I Portland comum 

CP I-S 
Portland comum com adição de fílercarbonático 

Portland comum com adição de escória ou pozolana 

CP II-E Portland composto com escória 

CP II-Z Portland composto com pozolana 

CP II-F Portland composto com fíler 

CP III Portland de alto-forno 

CP IV Portland pozolânico 

CP V-ARI Portland de alta resistência inicial 

Fonte: Adaptado NBR 16697 (ABNT, 2018). 

No que descreve a NBR 12024 (ABNT, 2012) deve-se adicionar o cimento ao solo, 

misturando-os por completo, até que a coloração seja uniforme em toda a massa, sendo ela uma 

mistura seca. Para constatar a quantidade de cimento Portland necessária, deve-se analisar a 

NBR 12253 (ABNT, 2012). 

 

2.7.3 Água 

Após o preparo da mistura seca (cimento e solo), deve-se adicionar a água na quantidade 

suficiente para que atinja a umidade ótima, definida conforme a relação massa de solo seco e 

cimento, conforme prescrito na NBR 12023 (ABNT, 2012). A norma ainda define que a 

umidade ótima, é o valor da umidade correspondente ao valor da massa específica aparente seca 

máxima, na curva de compactação. É considerado de 0,5 a 1,0 ponto percentual de umidade, 

compensada pela perda de água por evaporação. Com isso, deve-se realizar a homogeneização 

dos materiais, resultando em uma mistura úmida. A partir da NBR 10833 (ABNT, 2012), a água 
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dever ser isenta de impurezas nocivas à hidratação do cimento, conforme disposto na NBR 

15900-1 (ABNT, 2009). 

 

2.7.4 Fabricação de blocos 

A fabricação dos blocos de solo-cimento requer equipamentos com moldes cujo formato 

possibilite produzir blocos com dimensões variadas. Tem-se no mercado variadas máquinas 

para execução da compactação dos blocos, desde equipamentos manuais até equipamentos de 

prensagem industriais, sendo estes: pulverizador de solo, peneirador, misturador, dosador, 

prensa e outros acessórios (NEVES; MILANI, 2011). 

Para o preparo do bloco de solo-cimento, é necessário primeiramente destorroar e 

peneirar o solo seco, utilizando as peneiras com abertura de 4,8 mm, ou um destorroador 

mecânico. Após isso, adiciona-se o cimento ao solo preparado, na proporção estabelecida 

levando em consideração a NBR 10833 (ABNT, 2012), chegando à resistência necessária à 

compressão. Então, mistura-se os materiais secos até obter-se coloração uniforme, e aos poucos 

adiciona-se a água até atingir a umidade adequada para sua prensagem (NEVES; MILANI, 

2011). Caso seja necessário determinar a umidade adequada no local da obra, Neves et al. 

(2010, p. 37), descreve um processo empírico para esta verificação, sendo: “a) colocar uma 

porção da mistura na palma da mão e comprimi-la com os dedos; b) ao abrir a mão, o bolo 

formado deve guardar o sinal dos dedos; c) ao deixar cair o bolo da altura de 1,0 m, ele deve se 

espatifar”. Caso o bolo formado não marque os dedos da mão, a umidade é insuficiente; ou se 

o bolo cair e ele se manter coeso, a umidade é excessiva. 

É permitido o uso de aditivos conforme NBR 11768 (ABNT, 2011), e de pigmentos, 

desde que o produto encontrado, atenda requisitos físicos-mecânicos previstos e estabelecidos 

pela NBR 8491 (ABNT, 2012). Conforme a NBR 8491 (ABNT, 2012) e a NBR 8492 (ABNT, 

2012), para verificação das amostras ensaiada é imprescindível que a média dos valores de 

resistência à compressão não sejam menores que 2,0 MPa, nem seus valores individuais 

menores que 1,7 MPa, quando em cura mínima de sete dias. Ainda, as condições de absorção 

de água a partir da amostra ensaiada, e acordando com a NBR 8492 (ABNT, 2012), não devem 

apresentar média dos valores de absorção de água maior que 20%, e nem valores individuais de 

22%. 
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2.7.4.1 Dosagem 

Para garantir resistência e durabilidade dos blocos de solo-cimento, são necessários 

requisitos genéricos e que se apliquem a qualquer, como quantidade de cimento, quantidade de 

água e massa específica aparente seca a ser alcança posterior compactação (NEVES; MILANI, 

2011). A ABCP (1986), para determinação do adequado teor de cimento faz constar que os 

solos misturados em quantidades pequenas de cimento, quando devidamente compactados e 

curados, desempenham melhores características, como a resistência mecânica, o que os torna 

muito mais resistentes do que qualquer outro material. Conforme Penteado e Marinho (2011), 

o cimento normalmente entra em quantidades variando entre 5 a 10% do peso do solo, o que é 

suficiente para conferir a propriedade de resistência desejada. 

Quanto a dosagem e consumo de materiais, Neves e Milani (2011) determinam que para 

o teor adequado de cimento a ser adicionado ao solo, deve-se fabricar no mínimo 20 blocos, 

com três diferentes composições de cimento e solo, podendo ser utilizados os traços 1:7, 1:10 

e 1:13, sendo respectivamente, cimento e solo. Já conforme a ACBP (2000), para os solos que 

atendam as normas que os compreendem, o traço volumétrico básico pode ser de 1:10 

(cimento:solo). 

 

2.7.4.2 Compactação 

A compactação do solo a partir de Grande (2003), é um processo pelo qual as partículas 

do solo se agrupam forçadamente, através da redução de vazios.  A densidade de um solo 

compactado, conforme Pinto (2006), é determinada a partir do seu teor de umidade no momento 

da compactação. O aumento dessa densidade ou redução de vazios, melhora muitas 

propriedades do solo, sendo desejável quando se tem a necessidade de apresentar um material 

homogêneo, com maior resistência e menor permeabilidade. 

 

2.7.4.3 Cura e Armazenamento 

Segundo Neves e Milani (2011), o processo de cura tem seu início após 6 horas de sua 

moldagem, até completar 7 dias de cura úmida. Os blocos de solo-cimento precisam ser 

mantidos úmidos por meio de molhagens sucessivas, para continuar o processo de hidratação 
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do cimento, ou então, podem ser armazenados em câmara úmida, para o seu ganho de 

resistência.  

Quanto ao seu armazenamento, os blocos devem ser acomodados em pilhas de até 1,5 

metros de altura e cobertos por lona plástica para manter sua umidade (NEVES; MILANI, 

2011). 

 

2.8 Condutividade Térmica do solo-cimento conforme autores 

Segundo Adam e Jones apud Milani (2008, p. 42), ao estudarem a influência da 

estabilização nas propriedades termofísicas de blocos de solo-cimento, identificaram que 

quanto maior for a densidade do material solo-cimento, maior é a sua condutividade térmica. 

E, com o aumento do teor de umidade, encontrou-se maiores valores de condutividade térmica. 

Outro pesquisador o qual realizou ensaios referentes a desempenho térmico e as principais 

características térmicas em solo-cimento, foi Ferreira (2003), o qual encontrou valores de 

condutibilidade térmica de 0,49 W/m.K. Assim, obteve-se propriedades térmicas conforme a 

Tabela 3 (considerou-se tijolo de 11 cm de largura (23 x 11 x 5 cm), massa específica aparente 

seca de 1.868 Kg/m³.) 

Tabela 3 - Propriedade térmicas da parede de tijolos de solo-cimento. 

Resistência   Capacidade   Transmitância      

 térmica total   térmica   térmica   Atraso térmico   Fator de calor  

 (m².K)/W   kJ/(m².K)   W/(m².K)   h   solar (%)  

0,3612 162,21 2,77 4,00 7,20 

Fonte: Ferreira (2003, p. 209). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

Apresenta-se neste capítulo os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento do 

trabalho, e as especificações técnicas necessárias. Esta pesquisa é cunho quanti-qualitativa, e 

evidencia uma abordagem do tipo exploratória acerca do objeto de estudo, blocos de solo-

cimento. Com finalidade de cumprir os objetivos estipulados, executou-se ensaios e cálculos 

orientados por normas, que quantificarão dados e os qualificarão, verificando o desempenho 

mecânico e térmico de blocos de solo-cimento. 

Os ensaios, testes e fabricação dos blocos de solo-cimento, foram realizados no 

Laboratório de Tecnologias (LATEC) da Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES), 

localizado no Prédio 17 da instituição, o qual disponibiliza os materiais necessários e o local 

para a execução. 

 

3.1 Materiais 

Os materiais utilizados foram selecionados e analisados em concordância com as 

normas que embasam o tema, e consistem em solo, cimento Portland e água. 

  

3.1.1 Solo 

O solo utilizado neste estudo foi coletado nas imedições do Prédio 17, localizado na 

UNIVATES, no município de Lajeado/RS, referente a latitude de 29º 26’ 52,37’’ S; e longitude 

de 51º 56’ 44,54”, conforme Figura 7. O município integra-se a uma região de formação 
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geológica Serra Geral, tendo predominância de solos residuais de basalto, com cor avermelhada 

devido alterações de basaltos, e estrutura argilosa, característica evidente na região 

(CORTELETI, 2013). Pinto (2006) caracteriza solos residuais como aqueles que provêm da 

decomposição de rochas encontradas no local onde se formaram, sendo que elas se originam 

pelo fato da velocidade de decomposição ser maior que a velocidade de remoção oriunda de 

agentes externos. 

Figura 7 - Local de Coleta do Solo. 

 

Fonte: Adaptado Google Earth, 2019. 

A coleta do solo realizou-se com auxílio de uma pá cavadeira, de forma manual, 

retirando o solo superficial do local, e coletando aproximadamente 70 kg de solo deformado. A 

amostra foi direcionada ao LATEC para secagem na estufa com temperatura aproximada ± 

105º, perfazendo tempo de 24 h, e posterior uso nas análises, de acordo com a NBR 6457 

(ABNT, 2016). 

 

3.1.2 Cimento Portland  

Os cimentos utilizados foram o CP IV – 32 RS e o CP V – ARI, para verificação do 

comportamento da resistência quando misturados com solo. Os cimentos propostos possuem 
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diferenças notórias, sendo que o CP IV, tem características de aumento de resistência à 

compressão em idades mais avançadas, e calor de hidratação menor; e o CP V, apresenta maior 

calor de hidratação, e ganho de resistência inicial alto, devido apresentar moagem mais fina do 

cimento (ABCP, 2002), conforme Figura 8. 

Figura 8 - Evolução média de resistência à compressão. 

 

Fonte: ABCP (2002, p.13). 

A partir do gráfico acima, percebe-se a diferença no quesito resistência, onde o cimento 

CP V apresenta maior valor quando em comparação a todos os outros cimentos disponíveis no 

mercado. Desta forma, realizou-se ensaios de verificação do comportamento quanto a 

resistência à compressão simples, com dois tipos deles. 

 

3.1.3 Água 

A água utilizada em todos os testes é retirada no LATEC, potável e proveniente do 

abastecimento da rede pública, fornecida pela Companhia Riograndense de Saneamento 

(CORSAN), responsável pela distribuição em todo Município. 

 

3.2 Métodos e Ensaios 

Os métodos e ensaios foram realizados no LATEC, e decorreram de forma a atender a 

normatização necessária, conforme descrito nos itens abaixo. 
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3.2.1 Caraterização do Solo 

A caracterização do solo é dada pelos procedimentos: granulometria, limite de liquidez, 

limite de plasticidade, determinação do teor de umidade e peso específico seco máximo do solo. 

 

3.2.1.1 Ensaio de Granulometria 

A análise de granulometria dos solos realiza-se em duas fases: por peneiramento e por 

sedimentação, para reconhecimento dos grãos de um solo (PINTO, 2006). Inicialmente a 

amostra foi preparada com secagem feita ao ar, seguida da desagregação dos torrões, a qual foi 

realizada mecanicamente com triturador de solo, conforme Figura 9.  

Figura 9 - Triturados de solos. 

 

Fonte: do Autor, 2019. 

A sedimentação realizada no percentual mais fino dos solos, sustenta-se na Lei de 

Stokes, onde segundo Pinto (2006, p.22), “a velocidade de queda das partículas esféricas num 

fluido atinge um valor limite que depende do peso específico do material da esfera (γs), do peso 

específico do fluido (γw), da viscosidade (μ), e do diâmetro da esfera (D)”. Os materiais 

utilizados para o ensaio de sedimentação, são conferidos conforme NBR 7181 (ABNT, 2016), 

sendo necessário aparelho de dispersão e rotação de hélice, não inferior a 9000 r/min, com copo 

munido de chicana, Figura 10 (dimensões dadas em mm); proveta de vidro indicando 1000 cm³ 
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a 20ºC; densímetro de bulbo simétrico, calibrado a 20 ºC e resolução de 0,001 mm; termômetro 

que apresente-se em 0,1 ºC; béquer de vidro capacidade de 250 cm³. 

Figura 10 - Aparelho de dispersão e chicanas. 

 

Fonte: do Autor, 2019. 

Nota: (A) aparelho de dispersão; (B) copo com chicanas. 

Inicialmente, é necessário colocar em um béquer 70 g do material passante na peneira 

2,0 mm, juntamente com 125 cm³ de defloculante, e deixar em reopuso por no mínimo 12 h. 

Após deve-se colocar a mistura no copo com as chicanas, e submeter a ação do aparelho 

dispersor por 15 min. É necessário, colocar a mistura na proveta, encher de aguá destilada até 

tornar 1000 cm³, realizar medições inicias aos 0,5 min, 1 min e 2 min, repetindo a operação três 

vezes. Nesse momento não é necessário fazer medição da termperatura da amostra. Após, deve-

se medir os instante, 4 min, 8 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h. 8 h e 24 h, a contar da 

sedimentação, juntamente a isso, deve-se realizar medição da temperatura.  E então, verte-se o 

material da proveta na peneira 0,075 mm, removendo todo o material aderido nas paredes, 

utilizando água potável à baixa pressão. O material retido deve ser colocado na estufa para 

posterior peneiramento  (ABNT NBR 7181, 2016). 

O material fino resultante da sedimentação foi disposto nas peneiras com abertura de 

malha de 1,2 mm, 0,6 mm, 0,42 mm, 0,25 mm, 0,15 mm e 0,075 mm, colocada no agitador 

mecânico (FIGURA 11), posteriormente sendo pesada em uma balança com precisão de 0,01 g 

para as massas retidas acumuladas. 
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Figura 11 - Agitador de peneiras. 

 

Fonte: do Autor, 2019. 

Para os resultados de sedimentação, é necessário utilizar as equações descritas na NBR 

7181 (ABNT, 2016) e conforme Pinto (2006), através de uma curva granulométrica, 

representada por um diagrama de escala logarítmica, obtendo um gráfico com eixo das abscissas 

referente as peneiras utilizadas e no das ordenadas, e no eixo das ordenadas a porcentagem de 

material passante nas peneiras, conforme Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Curva Granulométrica do Solo. 

  

Fonte: do Autor, 2019. 
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As análises de granulometria do solo utilizado nesta pesquisa, obtiveram curva 

conforme o Gráfico 1 apresentado. A partir do gráfico, e em concordância com a NBR 6502 

(ABNT, 1995), o solo é composto por 55% de argila, 31% de silte, 4% de areia fina, 7% de 

areia média e 3% de areia grossa. Verifica-se também um percentual passante na peneira #200 

de abertura de 0,075 mm, em aproximadamente 86,50 %. O solo em sua maioria apresenta 

granulometria abaixo de 0,002 mm, coesão, resistindo a esforços de cisalhamento do solo, e 

plasticidade (NBR 6502, ABNT 1995). 

 

3.2.1.2 Limites de Atterberg – Liquidez e Plasticidade 

Os índices de Atterberg, de acordo com Pinto (2006), correspondem a mudança de 

estado do solo, sendo eles líquido, plástico e quebradiço. Assim, pode-se constatar que solos 

argilosos trabalham distintamente conforme o teor de umidade encontrado no mesmo. Quando 

o solo estiver muito úmido ele se comporta como um líquido, com a perda de água, de modo 

plástico, e quando muito seco, se torna quebradiço. 

O limite de liquidez do solo (LL), conforme estudos de Pinto (2006), é o teor de umidade 

necessário para fechar uma ranhura de aproximadamente 1 cm, com 25 golpes, em um 

equipamento conhecido como Casagrande, e visto conforme Figura 12. Segundo NBR 6459 

(ABNT 2017), para execução e verificação dos resultados do ensaio de limite de liquidez, é 

necessário preparar uma amostra de solo, de aproximadamente 300 g, colocando-a em uma 

cápsula de porcelana, e incrementando aos poucos a água. Deve-se tornar uma massa 

homogênea, inicialmente, com consistência necessária para chegar aproximadamente a 35 

golpes e fechar a ranhura. Adiciona-se um pouco mais de água e realiza novamente as batidas, 

sucessivamente até encontrar cinco pontos. Conforme Fiori (2001), a resistência do solo ao 

fechar os sulcos no desenvolver do ensaio, é resultante da sua resistência ao cisalhamento, por 

isso, quando o solo se encontra em estado líquido, a resistência ao cisalhamento é nula. 
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Figura 12 - Ensaio de Limite de Liquidez. 

 

Fonte: do Autor, 2019. 

Os resultados do LL chegaram em 46 % de umidade, o que significa que acima desse 

teor de umidade, o solo passa do estado plástico ao estado líquido, conforme disposto na Tabela 

4 e Gráfico 2.  

Tabela 4 - Limite de Liquidez 

  Ensaios 

Massas Unidade 1 2 3 4 5 

Cápsula N° - 97 99 121 131 141 

Massa cápsula (Mc) g 17,63 18,66 15,52 17,12 20,31 

Massa solo úmido + Cápsula (Msw+Mc) g 62,00 63,32 77,22 57,21 70,31 

Massa solo seco + Cápsula (mss+Mc) g 48,74 49,71 57,80 44,53 53,58 

Massa solo úmido (Msw) g 44,38 44,66 61,69 40,09 50,00 

Massa solo seco (Mss) g 31,12 31,05 42,28 27,40 33,27 

Massa água (Mw) g 13,26 13,61 19,42 12,68 16,73 

Teor de umidade (W) % 42,61 43,85 45,92 46,28 50,29 

N° Golpes - 46 37 26 22 15 

Limite de Liquidez (LL)   46,4 % 

Fonte: do Autor, 2019. 

A partir da tabela, obtém-se o seguinte Gráfico 2, o qual é apresentado de forma 

logarítmica, e determina o LL encontrado aos 25 golpes do ensaio. 
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Gráfico 2 - Limite de Liquidez 

 

 Fonte: do Autor, 2019. 

Pinto (2006), determina que o limite de plasticidade (LP) de um solo, indica a faixa de 

valores em que o solo se apresenta plástico, definido como índice de plasticidade (IP). Para 

execução do ensaio de limite de plasticidade do solo, é necessário separar uma amostra de solo 

de aproximadamente 300 g, e adicionar água até tornar a amostra homogênea. Seguido isso, 

deve-se tentar moldar um cilindro de 3 mm de diâmetro, sem que se frature o solo (FIGURA 

13). Então, verifica-se o teor de umidade encontrado no solo, através da diferença de gramatura 

quando úmido e quando seco, para poder encontrar o índice de plasticidade do solo, descrito na 

NBR 7180 (ABNT, 2016). 

Figura 13 - Ensaio Limite de Plasticidade. 

 

Fonte: do Autor, 2019. 
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Em concordância com o LL e o ensaio de LP, pode-se determinar os Índice de 

Plasticidade do material (TABELA 5), dado pela diferença entre o LL e o LP. Encontrou-se um 

limite de plasticidade em 33% de teor de umidade, chegando assim, a 13% de índice de 

plasticidade. Esse índice determina o menor teor de umidade possível antes do material se tornar 

quebradiço. 

Tabela 5 - Limite de Plasticidade. 

 Ensaios 

  Unidade 1 2 3 4 5 

Cápsula N° - 10 75 85 104 118 

Massa cápsula (Mc) g 20,123 15,203 16,395 17,148 20,942 

Massa solo úmido + Cápsula (Msw+Mc) g 30,631 20,014 32,912 22,372 29,559 

Massa solo seco + Cápsula (mss+Mc) g 28,071 18,883 28,980 21,158 27,532 

Massa solo úmido (Msw) g 10,508 4,811 16,517 5,224 8,617 

Massa solo seco (Mss) g 7,948 3,680 12,585 4,010 6,590 

Massa água (Mw) g 2,560 1,131 3,932 1,214 2,027 

Teor de umidade (W) % 32,209 30,734 31,244 30,274 30,759 

Média dos teores de umidade = 31,04 %         

Variações admissíveis para teor de 

umidade com base na média obtida 

min (-5%) máx (+5%) Obs.: Os valores de umidade devem 

se enquadrar dentro dos ±5% 29,492 32,596 

Limite de Plasticidade (LP) = 33% 

Obs.: segundo NBR 7180 (ABNT, 2016) o valor de LP devem ser uma unidade acima da média dos teores de 

umidade.  

Fonte: do Autor, 2019. 

Os índices de Atterberg, conforme constata Pinto (2006), indicam a influência que as 

partículas finas do solo argiloso se comportam no solo. Para algumas argilas, esses índices 

podem se manter baixos, quando se apresentam com teores altos de argila. Desta forma, essas 

características têm influência direta quando é necessário a utilização da resistência do material. 

 

3.2.2 Ensaio de Compactação 

Para ensaio de compactação, será verificado a umidade ótima e massa específica 

máxima para a mistura solo-cimento e apenas para o solo, através do ensaio de proctor. Os 

procedimentos dos ensaios ocorrem em concordâncias com as NBR 12024 (2012) para ensaio 

da mistura, e NBR 7182 (2016), para o solo. 
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3.2.2.1 Ensaio Proctor - Mistura Solo-Cimento 

Segundo a NBR 12024 (ABNT, 2012, p. 1), para ensaio de compactação de solo-

cimento, destaca-se o método “A”, o qual utiliza-se “material 100 % passante na peneira nº 4, 

ou seja, com partículas menores que 4,8 mm”.  

Para execução do ensaio de compactação e verificação da umidade ótima, é necessário: 

um cilindro pequeno, a base e o cilindro complementar de mesmo diâmetro (colarinho), e portar 

um soquete pequeno, metálico, com massa de aproximadamente 2.500 g, controlando sua altura 

de queda através de um dispositivo, com aproximadamente 305 mm, conforme as dimensões 

dadas em mm e visualizadas na Figura 14. 

Figura 14 - Molde Cilíndrico e soquete de Proctor. 

 

Fonte: NBR 12023 (ABNT 2012, p.3). 

Nota: A) Molde cilíndrico de Proctor; B) Soquete. 

A energia de compactação é definida pela NBR 12023 (ABNT, 2012), e estabelecida 

conforme a Tabela 6, abaixo. 

Tabela 6 - Energia de Compactação. 

Cilindro 
Características inerentes à energia de 

compactação 

Energia 

normal 

Pequeno 

Soquete Pequeno 

Número de camadas 3 

Número de golpes por camada 26 

Fonte: Adaptado NBR 12023 (ABNT 2012, p.1). 
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Conforme a NBR 12023 (ABNT, 2012), utiliza-se também peneiras de 19 mm e 4,8 

mm; estufa capaz de manter temperatura entre 105º C e 110º C; capsulas metálicas para 

determinação da umidade; régua de aço biselada, com comprimento de 30 cm; extrator de corpo 

de prova; base rígida preferencialmente de concreto, com massa superior a 100 kg; repartidor 

de amostras; almofariz de porcelana e pequeno pilão com mão revestida de borracha. 

O método desenvolvido é referenciado como método “A”, conforme a NBR 12023 

(ABNT, 2012), assim, deve-se proceder: após secagem ao ar da amostra de solo, destorroa-se 

no almofariz a amostra, quebrando as partículas individuais com pilão, reduzindo o tamanho 

dos grãos. Pode-se secar a amostra através de fontes artificiais, desde que a temperatura máxima 

não ultrapasse 60º C. Separa-se uma amostra com cerca de 2.500 g de solo seco (descontando 

a massa de água nele contida). Após, é necessário adicionar a quantidade de cimento adequada 

na amostra de solo, e misturar até que fique homogêneo. Em seguida adiciona-se a água aos 

poucos variando em 3% para cada verificação. 

A NBR 12023 (ABNT, 2012) descreve que a moldagem do corpo de prova, realiza-se 

de forma a fixar o molde cilíndrico à base e a mistura úmida compactada no interior do molde 

na energia especificada conforme Tabela 2. Escarifica-se o topo da amostra a cada 

compactação, e posterior a moldagem, retira-se o excesso de forma a se obter uma superfície 

lisa com a régua biselada, e pesa-se o molde. Retira-se uma amostra de aproximadamente 80 g 

a 120 g para determinação da umidade, sendo necessário pesá-la imediatamente após ser colhida 

(massa úmida), e após levá-la até a estufa, para que possa de obter a massa seca. Este 

procedimento deve ser realizado até encontrar a curva de compactação com no mínimo cinco 

pontos. 

A partir dos resultados obtidos e conforme a NBR 12023 (ABNT, 2012), calcula-se o 

teor de umidade da amostra compactada. Conforme os dados obtidos, e utilizando as 

coordenadas cartesianas normais, é necessário traçar uma curva de compactação, sendo que em 

abscissas utiliza-se os teores de umidade (W), e em ordenadas as massas específicas aparentes 

secas correspondentes (γs). Para encontrar γs máx o valor corresponde a ordenada máxima da 

curva de compactação, expressa em 0,01 g/cm³; e a umidade ótima correspondente, encontrada 

no ponto de massa específica aparente seca máxima, expressa em 0,1% (NBR 12023, ABNT, 

2012). 
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A partir do Ensaio de Proctor, pode-se definir uma curva de compactação, representada 

pela densidade seca da mistura, em função da sua umidade (GRÁFICO 3), concomitante a 

determinação do grau de compactação. Obteve-se peso específico máximo de 14,60 kN/m³, e 

umidade ótima de 29,96%. Conforme NBR 12024 (ABNT, 2012, p. 5) o grau de compactação 

deve apresentar-se entre 98% e 102%, sendo definido como a “relação percentual entre a massa 

específica aparente seca, alcançada na moldagem do corpo de prova, e a massa específica 

aparente seca máxima, obtida no ensaio de compactação”. Assim, no ponto máximo da curva, 

obteve-se 100% de compactação 

Gráfico 3 - Curva de Compactação Solo-Cimento. 

 

Fonte: do Autor, 2019. 

A NBR 12024 (ABNT, 2012), ressalta que a tolerância para que os corpos de prova seja, 

é de que o grau de compactação esteja entre 98% e 102%, o qual é a relação percentual entre a 

massa específica aparente seca, e a massa específica aparente seca máxima; e a umidade de 

moldagem no intervalo de ± 0,5 ponto percentual em torno da umidade ótima. 

 

3.2.2.2 Ensaio de Proctor do Solo 

O ensaio de Proctor do solo, é realizado igualmente ao ensaio de Proctor da mistura 

solo-cimento relatada no item 3.2.2.1, sendo utilizado unicamente solo. A norma que descreve 

este procedimento é a NBR 7182 (2016), a qual determina umidade ótima e massa específica 

máxima do solo. 
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Os resultados provenientes do ensaio de compactação com utilização apenas do solo 

coletado, podem ser verificados conforme curva de compactação representada no Gráfico 4. 

Gráfico 4 - Curva de Compactação do Solo. 

 

Fonte: do Autor, 2019. 

Pode-se perceber que os resultados obtidos correspondentes ao gráfico, determinam:  

umidade ótima de 32,20 % e peso específico aparente seco de 14,12 KN/m³, não distanciando 

muito do encontrado para a mistura solo-cimento. Segundo Pinto (2006), os solos argilosos 

normalmente apresentam densidade secas baixas e umidades ótimas elevadas, tendo sua 

comprovação nos resultados encontrados. 
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ao encontro da teoria de Pinto (2006), pois a curva de compactação se manteve situada abaixo 

da de saturação. 

Para fins de comparação, pode-se visualizar no Gráfico 5, que houve um deslocamento 

para esquerda da curva de compactação e saturação da mistura solo-cimento. Percebe-se que 
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também, que a curva de saturação se manteve sobrepostas em parte, obedecendo a curva 

igualmente para os dois ensaios. 

Gráfico 5 - Curva de Compactação Geral. 

  

Fonte: do Autor, 2019. 

 

3.2.3 Ensaio Compressão Simples 

Segundo a NBR 12025 (ABNT, 2012) é necessário ensaiar os corpos de prova 

cilíndricos de solo-cimento, verificando a resistência à compressão simples para a mistura. Para 

execução desse ensaio, é preciso utilizar os seguintes materiais: máquina de ensaio à 

compressão, e tanque ou recipiente destinado à imersão dos corpos de prova em água à 

temperatura ambiente. A máquina deve ser equipada com dois pratos de aço com espessura 

suficiente para evitar deformações durante o ensaio, e não apresentar choques no decorrer do 

rompimento. 

Para o ensaio, os corpos de prova devem ser moldados conforme NBR 6457 (ABNT, 

2016), e em concordância com os resultados obtidos pela caracterização do solo. A moldagem 

iniciou-se a partir dos dados de massa do solo seco e porcentagem de umidade necessária para 

boa compactação, sendo determinada gramatura para o volume do cilindro utilizado. Utilizou-
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se um molde de ferro fundido tripartido, com 100 mm de altura e 50 mm de diâmetro (FIGURA 

15), e distribuiu-se a amostra em três camadas, cada qual compactada com auxílio de um 

macaco hidráulicos, e escarificando cada camada cuidadosamente entre a compactação. 

Figura 15 - Macaco hidráulico e molde de ferro fundido. 

 

Fonte: do Autor, 2019. 

Após moldados e extraídos do molde, os corpos de provas foram pesados, e suas 

medidas foram verificadas com auxílio de um paquímetro, seguidos de seu armazenamento. 

Conforme NBR 6457 (ABNT, 2016), os corpos de prova devem ser colocados na câmara 

úmida, e mantidos lá por sete dias. Porém, por critério do executor, os corpos de prova foram 

mantidos dentro de sacos plásticos devidamente fechados e identificados, pois desta forma a 

umidade também permanece constante nos corpos de prova, e quando no local da estufa, ocorria 

concentração de água em sua base. 

Para controle de obra, o tempo de cura pode ser estabelecido conforme requerido pelo 

executor da obra, porém o mínimo necessário de cura, é de 7 dias. Após este período, os corpos 

de prova devem ser submergidos em água, por aproximadamente 4 h, retirados do tanque, e 

superficialmente secos com auxílio de um tecido absorvente. Assim, imediatamente após este 

procedimento deve-se medir os diâmetros e altura com precisão de 0,1 mm e 1 mm, 

respectivamente, para que se possa realizar o ensaio de compressão. Antes do início do ensaio, 
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é essencial verificar as bases dos corpos-de-prova se estão no nivelamento e horizontalidade 

corretos, caso for necessário deverão ser capeadas as bases. Para obter a tensão de ruptura à 

compressão, divide-se a carga de ruptura pela área da seção transversal dos corpos de prova, 

sendo o resultado expresso com aproximação de 0,01 MPa (ABNT NBR 12025, 2012). 

 

3.2.4 Fabricação de blocos de solo-cimento  

A fabricação dos blocos de solo-cimento inicia-se após a realização dos ensaios 

descritos anteriormente. Definiu-se umidade de moldagem de 30% e peso específico de 14,60 

kN/m³, e 10% de cimento na composição da mistura. Segundo Neves e Milani (2011), caso seja 

necessário, pode-se estipular um traço padrão para verificação inicial e assim realizar ensaios 

no próprio local da obra conforme descrito no item 2.6.4. 

Para fabricação é preciso: uma fôrma de tamanho necessário para formar um bloco, solo 

retirado do local desejado, cimento e água. A forma foi projetada e confeccionada por um 

serralheiro, de forma a obter tamanho interno de 30 cm x 15 cm x 7,5 cm, em chapas de metal 

soldadas, visualizado na Figura 20. A fôrma inicialmente apresentou dois orifícios quadrados 

de tamanho interno de 6,0 cm x 6,0 cm, porém para a fabricação dos blocos de solo-cimento, a 

fôrma necessitou de ajustes a fim de contribuir para o desmolde do bloco e ainda possibilitar 

melhor compactação, visualizado na Figura 16.  

Figura 16 - Bloco de solo-cimento e fôrma. 

 

Fonte: Do autor, 2019. 

Nota: A) bloco de solo-cimento; B) fôrma para fabricação do bloco. 

Deve-se tornar a mistura de cimento e solo destorroado de forma a ficar homogênea, 

adicionando-se água conforme o teor de água encontrado (umidade ótima da mistura), e 

conforme consta no item 2.6.4. Por fim, a mistura é moldada na fôrma proposta e o bloco de 
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solo-cimento prensado. Após fabricação o bloco foi mantido sete dias em câmara úmida 

disponibilizada pelo LATEC, em temperatura de 23º C, com umidade aproximada de 95%. A 

partir de estudos de Neves e Milani (2011), a cura do bloco começa a partir de 6 horas da sua 

fabricação, até o sétimo dia. 

 

3.2.5 Verificação do Desempenho Térmico 

Para verificação da condutividade térmica dos blocos em solo-cimento, foram 

desenvolvidos cálculos normatizados para se encontrar os valores de transmitância térmica do 

material, e que possibilitaram sua verificação estimada quanto a eficiência do material. 

Em consonante a NBR 15220-2 (ABNT, 2005), quando em posse das propriedades 

termofísicas dos materiais de construção, permite-se calcular as principais caraterísticas do 

material em questão. Milani (2008) reitera que os componentes para verificação dessas 

propriedades são: a resistência térmica (R) e a transmitância térmica (U); diretamente 

relacionadas com a espessura e condutividade térmica dos materiais componentes do artefato 

construtivo, e então a capacidade térmica e o atraso térmicos que consideram o calor específico 

e a densidade de cada elemento construtivo. A NBR 15220-2 (ABNT, 2005) afirma que a 

resistência térmica é obtida através de medições baseadas em ensaios normalizados, os quais, 

sempre que possível, devem ser utilizados. Neste estudo utilizou-se cálculos para definição da 

transmitância térmica do material, norteados pela NBR 15220-2 (ABNT, 2005). 

Para encontrar a resistência térmica (R) de uma camada homogênea de material sólido, 

utiliza-se a Equação 1, conforme NBR 15220-2 (ABNT, 2005): 

𝑅 =
𝑒

𝜆
                                                                                                                          (1) 

Onde: 

R = resistência térmica da superfície do componente (m².K/W); 

e = espessura do componente (m); 

λ = condutividade térmica do material (W/m.K). 
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Para superfícies a resistência externa (Rer) e a superfície interna (Rsi) são obtidas 

conforme a Tabela 7. Considerando que a resistência térmica superficial entre o ambiente e a 

face do componente construtivo deve ser considerada, sendo a resistência interna relacionada 

com as trocas térmicas na superfície interna, e a resistência externa, trocas de calor realizadas 

na superfície externa do componente (MILANI, 2008). Quando a camada for estreita, 

considera-se que o ar se mantém praticamente imóvel, desconsiderando trocas por convecção. 

Tabela 7 - Resistência Térmica superficial interna e externa. 

Rsi (m².K)/W Rse (m².K)/W 

Direção do fluxo de calor Direção do fluxo de calor 

Horizontal Ascendente Descendente Horizontal Ascendente Descendente 
 

  

  

    

 

0,13 0,1 0,17 0,04 0,04 0,04 

Fonte: NBR 15220-2 (ABNT 2005, p. 7). 

A somatória de todas as camadas é a resistência térmica total de um componente 

construtivo (RT). De ambiente para ambiente ou mesmo considerando de superfície a superfície, 

a resistência térmica é dada pela Equação 2 (ABNT NBR 15220-2, 2005): 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑠𝑒 + 𝑅𝑡 + 𝑅𝑠𝑖                                                                                                 (2) 

Onde: 

RT = resistência térmica de superfície a superfície; 

Rse e Rsi = resistências superficiais externa e interna, obtidas na Tabela 3; 

Rt = resistência térmica encontrada na equação 8. 

Segundo Milani (2008), a transmitância térmica é a quantidade de calor que atravessa 

uma unidade de tempo, em regime estacionário. Para transmitância térmica de componente, 

utiliza-se a Equação 3: 

𝑈 =
1

𝑅𝑇
                                                                                                                         (3) 

 

Onde: 

U = transmitância térmica do componente construtivo (W/m².K); 

RT = resistência térmica total do componente construtivo (m².K/W). 
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A verificação do desempenho térmico deste estudo, terá como base dados do artigo de 

Spinelli et al. (2018), o qual foi realizado no ano de 2015. Utilizou-se protótipos para análise 

da transmitância térmica no local, e através de sensores permitiu-se coletar valores referentes 

ao desempenho térmico observado. Os dados utilizados são referentes às resistências térmicas 

e trocas térmicas do período de setembro de 2015 a novembro do mesmo ano, visto na Tabela 

8. 

Tabela 8 - Variáveis relativa do material para cálculo de resistência térmica. 

Variáveis Tijolo 
Argamassa 

Assentamento 

Espessura (m) 0,11 0,11 

Resistência Térmica (m².K/W) 0,1222 0,0957 

Área de troca térmica (m²) 0,0105 0,0039 

Fonte: Spinelli et al.., 2018, p 177. 

A partir de Spinelli et al. (2018), o dado de transmitância térmica (U) encontrado foi de 

3,53 W/m².K, sendo este valor obtido pelo inverso da resistência térmica verificada pelos 

sensores e acordando com o regido pela NBR 15220-2 (ABNT, 2005). Com os resultados 

encontrados, e verificando a NBR 15575 (ABNT, 2013), considera-se quando em Zona 

Bioclimática 2, o valor mínimo de transmitância térmica é de 2,5 W/m².K. 
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4 RESULTADOS 
 

 

 Buscando atender aos objetivos previstos, e desenvolver os ensaios propostos para a 

verificação se os objetivos foram atingidos, apresenta-se neste capítulo os resultados obtidos 

conforme o desenvolvimento dos testes e ensaios realizados durante este estudo. 

 

4.1 Ensaios Compressão Simples 

Os ensaios de compressão simples foram realizados inicialmente com cimento CP IV – 

RS, os quais apresentaram os valores da Tabela 9, e em síntese o comportamento conforme 

Gráfico 6. Pode-se observar que a resistência dos corpos de prova não se manteve em constante 

crescimento, e não atingiram valores estabelecidos por norma. 

Tabela 9 – Resultados de resistência a compressão simples para as amostras com CP IV. 

 Resistência 

  7 dias 21 dias 28 dias 

Número de cps 

0,214 0,290 0,255 

0,199 0,280 0,238 

0,210 0,285 0,241 

Média 0,208 0,285 0,245 

Desvio padrão 0,006 0,003 0,007 

Fonte: do Autor, 2019. 
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Gráfico 6 - Resistência Compressão Simples com CP IV. 

 

Fonte: do Autor, 2019. 

De acordo com estudos de Fritscher (2016), os resultados aproximados para 

estabilização de solo, com utilização de 10% de cimento CP IV – 32 RS, chegaram aos 0,60 

MPa nos sete primeiros dias, tendo seu aumento conforme o tempo de cura. O solo utilizado 

em seu estudo apresenta 18,93 % de silte, e nenhuma porcentagem de argila, o que difere do 

solo analisado neste estudo, porém para ambos, verifica-se o baixo desempenho em 

concordância com a NBR 8492 (ABNT, 2012), do cimento CP IV, quando misturado ao solo. 

Devido as resistência encontradas, e a não adequação de resistências normatizadas, 

realizou-se novos ensaios, com utilização do cimento CP V – ARI. Conforme Grande (2003), 

o comportamento desse cimento, se apresentam de forma a conferir alta resistência inicial, 

beneficiando o ganho de resistêcia dos blocos, uma vez que a resistência deve ser adequada já 

nos sete primeiros dias de sua cura. Conforme NBR 8492 (ABNT, 2012), a resistêcia média 

mínima de 2,0 MPa. 

Tabela 10 - Resultados de resistência a compressão simples para as amostras com CP V. 

 Resistência 

 7 dias 21 dias 28 dias 

Número de cps 

2,827 3,356 2,638 

3,051 2,597 3,519 

2,760 3,010 3,198 

Média 2,879 2,988 3,119 

Desvio padrão 0,114 0,260 0,320 
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Fonte: do Autor, 2019. 

 

Gráfico 7 - Resistência a Compressão Simples com CP V. 

 

Fonte: do Autor, 2019. 

Conforme o Gráfico 7 e Tabela 10, a resistência média encontrada superou o mínimo 

necessário previsto em norma já nos primeiros sete dias de cura. Percebe-se que com o cimento 

CP V o aumento de resistência foi expressivamente maior, também concordância com estudos 

de Caneppele (2016). Caneppele (2016), analisou diferentes traços para composição solo-

cimento, com o objetivo de verificar estabilização de solos residuais, com cimento CP V-ARI. 

No estudo, os resultados para resistência à compressão simples, atingiram valores entre 2,50 e 

2,75 MPa para 10% de cimento, e chegando em aproximadamente 3,00 Mpa quando utilizando 

11% de cimento. Considerando a mesma utilização de 10% de cimento CP V-ARI, e o mesmo 

tipo de solo (residual), este estudo abrangeu valores de resistência média em até 2,96 Mpa, 

ficando próximos aos analisados por Caneppele. 

 

4.2 Fabricação de blocos de solo-cimento 

A fabricação dos blocos de solo-cimento ocorreu de forma a necessitar de variadas 

readequações quanto sua fôrma e forma de execução. Foram realizados primeiramente testes 

com a forma previamente dimensionada, de forma a apresentar dois orifícios quadrados de 0,60 

metros no centro da peça e conforme já descrito no item 3.1. Após os primeiros testes (FIGURA 

2,88 2,99
3,12

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

7 21 28

R
es

is
tê

n
ci

a 
A

ti
n
g
id

a 
(M

P
a)

Dias de Cura

Resistência à Compressão Simples

CP V - ARI



55 
 

17), verificou-se a necessidade de readequar a fôrma, devido não ser possível desmoldar o bloco 

de maneira íntegra, e nem os compactar. 

Figura 17 - Primeiro teste de fabricação de bloco. 

 

Fonte: do Autor, 2019. 

Assim, para novos testes, retirou-se o fundo da fôrma, realizou-se compactação com 

soquetes de 2,5 kg para verificar a adequação da compactação e posterior desmolde. Porém, 

novamente não se obteve resultados satisfatórios e necessários que permitisse a fabricação de 

blocos de solo-cimento (FIGURA 18). 

Figura 18 - Segundo teste de desforma. 

 

Fonte: do Autor, 2019. 

Foram realizados diferentes testes para fabricação dos blocos de solo-cimento, sendo 

que apenas com  a utilização de papel manteiga e desmoldante na fôrma que se atingiu a 

efetividade dos trabalhos de fabricação do bloco de solo-cimento. Para compactação, utilizou-
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se novamente os soquetes do ensaio de Proctor, compactando o bloco após todo material ser 

colocado na fôrma. Deste modo, obteve-se um bloco maciço, (FIGURA 19), porém sem 

compactação adequada para utilizá-lo em alvenaria de vedação. 

Figura 19 - Teste de fabricação de bloco. 

 

Fonte: do Autor, 2019. 

Após sete dias de cura na câmara úmida, rompeu-se o bloco à compressão, chegando à 

resistência de 1,24 MPa, não atingindo o valor normatizado. Em outro teste, mudou-se a forma 

de compactação, acoplando a mesma em um macaco hidráulico disponibilizado pelo LATEC, 

conforme Figura 20. Para tal, a compactação ocorreu apenas na parte central, cujo processo se 

dividiu em duas camadas de compactação.  

Figura 20 - Compactação do bloco de solo-cimento. 

 



57 
 

Fonte: do Autor, 2019. 

Após o tempo de cura de sete dias, rompeu-se o bloco (FIGURA 21), o qual apresentou 

uma resistência de 1,83 MPa. Com a fôrma utilizada para fabricação dos blocos, quando a 

realizada a compactação com o macaco hidráulico, percebeu-se que o desmolde do bloco é 

muito difícil, o que ocasionou em fissuras superficiais antes mesmo do seu desmolde completo. 

Figura 21 - Ensaio de Compressão do Bloco de Solo-Cimento. 

 

Fonte: do Autor, 2019. 

Através da massa do bloco e o volume da fôrma, pode-se gerar o grau de compactação 

aproximado na fabricação do bloco. A partir da curva de compactação, e para melhor 

desempenho do material, a compactação deve chegar a 100% (PINTO, 2006). Para os blocos 

executados, pode-se verificar os dados conforme Tabela 11. 

Tabela 11 - Compactação e Resistência dos Blocos de Solo-Cimento. 

  Massa (Kg) 
Grau de 

Compactação (%) 

Resistência atingida 

(MPa) 

Bloco 1 3,248 65,92 1,24 

Bloco 2 4,750 96,40 1,83 

Bloco 3 4,760 96,60 1,57 

    Média= 1,55 
  Desvio padrão= 0,20 

Obs: Massa Específica Natural = 14,60 kN/m³ 

Fonte: do Autor, 2019. 
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Percebe-se assim, que conforme aumenta o grau de compactação, a resistência também 

aumenta. A partir da norma DNIT-ES 108 (2009) a compactação tem função de reduzir o 

volume de vazios do material, e proporcionar o aumento da massa específica, da resistência e 

da estabilidade. 

A partir dos testes realizados pode-se confirmar que a fôrma projetada para fabricação 

dos blocos de solo-cimento, não é capaz de suprir o feito. Conforme Neves e Milani (2011), 

existem no mercado brasileiro variado equipamentos que podem atendem a necessidade de 

produção para diferentes portes de edificações, podendo atingir até uma produção de 2.800 

blocos por dia, com utilização de prensa manual. As autoras confirmam também que aquisição 

de uma prensa manual requer baixo capital. 

 

4.3 Verificação Desempenho Térmico 

A verificação de desempenho térmico do material deu-se através de cálculos, os quais 

estimaram em concordância com resultados obtidos do estudo de Ferreira (2003), a 

transmitância térmica do material solo-cimento. Devido à não execução de protótipo e 

verificação da eficiência energética, não é possível verificar a todos os parâmetros para cálculo 

de energia, assim, apenas analisou-se a transmitância térmica, visto na Tabela 12. 

Conforme estudos de Spinelli et al. (2017), juntamente com a NBR 15575 (ABNT, 

2013), como a região encontra-se na zona bioclimática 2, a transmitância térmica deve abranger 

até 2,5 W/m².K.  

Tabela 12 - Resultados de Transmitância Térmica. 

Resistência 

Térmica (R) 

Resistência Superficial 

(Rsi e Rse) 

Resistência total 

(RT) 

Transmitância 

(U) 

0,3061 0,1700 0,4761 2,1003 

Obs.: Rsi = 0,13 e Rse = 0,04 conforme NBR 15575 (2013)   

Fonte: do Autor, 2019. 

Nos estudos de Ferreira (2003)  a transmitância alcançada  foi de 2,77 W/m.K, 

ligeiramente acima do estimado pela NBR 15575 (2013), para Zona Bioclimática 2. O autor 

utilizou tijolos com tamanho de 23 x 11 x 5 cm, sendo que a resistência térmica é parte dada a 



59 
 

partir da espessura do tijolo, e de influência direta no seu resultado de transmitância. Assim, o 

bloco desenvolvido no presente estudo, foi executado de forma a atender dimensão de 30 x 15 

x 7,5 cm, chegando a uma transmitância térmica de 2,10 W/m.K. 

Conforme Weber et al. (2017), tijolos de solo-cimento, são excelentes materiais para 

conforto de ambientes, pois a argila possui baixo coeficiente térmico, de aproximadamente λ = 

0,72 W/m.K, e quando misturado com cimento Portland apresenta condutividade  de λ = 0,29 

W/m.K. Ainda, os autores relatam que quando o bloco é executado com os furos internos, é 

possível baixar ainda mais a condutibilidade do material. 

A partir dos cálculos desenvolvidos pode-se estipular outras composições com material 

estudado, utilizando argamassa, blocos duplos, isolantes, entre outros materiais (TABELA 13).  

Tabela 13 - Composições com Transmitância dos Blocos. 

Tabela de composições 

Composição Resistência (RT) Transmitância (U) 

Reboco + bloco + reboco 0,5022 1,9912 

Reboco + bloco + isopor + reboco 1,2415 0,8055 

Reboco + bloco + reboco + bloco + reboco 0,9914 1,0087 

Fonte: do Autor, 2019. 

Visualiza-se que quando em composição de uma possível parede, o bloco se 

desempenha termicamente melhor, pois a transmitância apresenta valores menores que quando 

analisado o bloco somente, e enquadrados na NBR 15575 (ABNT, 2013). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Constata-se a partir deste trabalho, a necessidade de um estudo prévio do local para o 

desenvolvimento de estratégias eficientes em edificações, verificando a normatização e o 

desenvolvimento de testes. A utilização de novos materiais, principalmente os de cunho 

ecológico, auxiliam na diminuição de gastos com energia para climatização interna, geração de 

resíduos em obras, e possibilitam também a diminuição de impactos ambientais. 

Os ensaios executados se apresentaram parte coerente com a normatização. Quanto a 

caracterização do solo, o material passante na peneira ABNT 0,075 mm se encontraram 26,50% 

acima do requerido pela NBR 10833 (ABNT, 2012). Os resultados de resistência à compressão 

simples com os corpos de prova, quando utilizado cimento CP V, enquadraram-se na NBR 8492 

(ABNT, 2012), porém os blocos apresentaram resistência inferior ao requerido.  

Conforme o andamento dos testes, percebeu-se algumas dificuldades para utilização da 

fôrma do bloco desenvolvida para o estudo, podendo afirmar que esta não é capaz de suprir 

pequena ou grande escala de fabricação, uma vez que é de difícil desmolde e não apresenta 

compactação padrão que permita um grau em 100% de compactação, igualmente para cada 

bloco. Assim, existe no mercado equipamentos como prensas manuais, que possam garantir 

lotes padronizados de fabricação de blocos, tanto em formato quanto compactação e 

possibilitam maior produção diária de blocos. Outra solução seria o uso de uma fôrma que se 

desmonte totalmente quando o bloco estiver compactado, ou que apresente um dispositivo de 

abertura e fechamento das laterais da fôrma, sem que haja necessidade de “empurrá-lo” para 

desmoldar. Assim, pode-se constatar que há possibilidades de execução desse tipo de bloco na 

região apenas quando este for executado de forma padrão para todos os blocos, com fôrma 

adequada e atendimento da resistência necessária. Lembrando também, que esse tipo de bloco 
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não pode ser utilizado em qualquer construção, conforme estudos citados no item 2.5 desde 

estudo. 

Permite-se propor para futuros experimentos a verificação por meio de testes da 

transmitância térmica real dos blocos de solo-cimento, através do desenvolvimento de um 

protótipo, para verificação de temperatura interna em comparação com a externa em dias de 

altas e/ou baixas temperaturas. 
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