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RESUMO

A necessidade da pesquisa e caracterização de materiais voltados à construção civil vem crescendo devido à necessidade da seleção adequada de materiais, baseados no 

desempenho do sistema em estudo, bem como na escassez cada vez mais constante de 

matérias-primas e da exigência do mercado para produtos com desempenho e durabilidade adequados. Neste contexto o estudo e avaliação das propriedades mecânicas,

térmicas, acústicas e das características microestruturais dos blocos para 

alvenaria torna-se objeto de interesse devido a necessidade de se cumprir mínimas 

condições de desempenho da edificação que afetam diretamente o conforto e o bem 

estar do usuário, além de interferir no desempenho mecânico e estrutural da edificação. Neste contexto, este projeto de pesquisa se propôs a obter um bloco leve com

desempenho termo-acústico visando proporcionar o conforto e bem estar na utilização da edificação pelo usuário, redução de gasto energético com resfriamento e aquecimento,

além de proporcionar racionalização e facilidades durante o processo de construção. Para isso foi feita: a caracterização das composições químicas, microestrutura, superfícies e

interfaces dos blocos avaliados; a avaliação das propriedades mecânicas; a avaliação das propriedades térmicas; a avaliação das propriedades acústicas; e a proposição de

alterações na matéria-prima, traço, adições e geometria dos blocos solo-cimento, a fim de se obter um bom comportamento mecânico e termo-acústico. Os resultados

preliminares indicam que o bloco solo-cimento é uma alternativa de baixo custo, com excelente resistência mecânica e microestrutura coesa e com baixa permeabilidade, e um

comportamento térmico-acústico muito favorável a utilização em edificações. Além disso, o processo de fabricação se torna viável para edificações de baixa renda, podendo ser

utilizado o solo encontrado no local da obra e cimento para a sua fabricação com diferentes geometrias e utilizado como alvenaria autoportante.
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