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Introdução
Tendo em vista o contexto de crescente degradação do meio ambiente, em especial pela
construção civil, surge a necessidade de se aprimorar o uso de novas tecnologias, entre
estas, o estudo da utilização solo como componente principal de tecnologias construtivas,
através de pesquisas sobre sua mistura com outros tipos de aglomerantes e com aditivos
naturais, que podem potencializar a resistência do produto da mistura, sem aumentar seu
custo e sem agredir o meio-ambiente. Assim, este trabalho vem com a finalidade de dar
prosseguimento nos estudos sobre solo-cimento iniciados há um ano, através da análise da
combinação do material base (solo) com outros tipos de aglomerante e com pequenos
aditivos extraídos da natureza ou do dia-a-dia, a fim de se descobrir soluções viáveis tanto do
ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista ecológico.
Objetivo
O objetivo do trabalho em questão é descobrir quais misturas e tecnologias podem tornar o
uso do solo como material de construção civil mais viável, resistente, e econômico para a
indústria da construção civil.
Metodologia
Pesquisas Histórico-Bibliográficas a fim de se descobrir novos aditivos para as misturas,
além de práticas laboratoriais de fabricação e teste das misturas obtidas.
Resultados
Até o presente momento, foi possível concluir que os aditivos mais viáveis são aqueles
provenientes de descarte, pois seu custo é baixo e não degrada o meio-ambiente, sendo que
já foram pesquisados e estão em fase de fabricação no laboratório as misturas provenientes
dos seguintes aditivos: -Resíduos de Caulim -Serragem de Madeira
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