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Quando alguma dificuldade em construir em uma determinada região é encontrada 
devido ao seu solo de baixa resistência, buscam-se soluções para contornar este 
problema. Uma das soluções seria trocar o lugar do projeto, porém, devido aos altos 
custos e a dificuldade de encontrar terrenos disponíveis em grandes cidades, esta não é 
uma solução prática. Outra opção que pode ser explorada é a readequação do solo, 
cimentando-o artificialmente para adquirir as condições mecânicas necessárias. Essa 
pesquisa explora o método de cimentação artificial do solo com cal e adição de escória 
de aciaria, um resíduo proveniente da indústria siderúrgica. Devido a sua mineralogia, a 
areia não é capaz de reagir quimicamente com a cal, sendo necessária a adição de algum 
outro material. A escória de aciaria entra como um forte candidato para esse fim. Por ter 
uma grande quantidade de material fino, o material é capaz de reagir com a cal para 
adquirir resistência. Além disso, por se tratar de um resíduo, é um problema ambiental 
na hora do descarte, o que torna de extrema importância encontrar uma finalidade nobre 
para o mesmo. Essa pesquisa estuda o efeito de diferentes porcentagens de cal em uma 
mistura de areia de Osório com 25% de escória de aciaria em relação ao peso de solo 
seco, com teor umidade de 10%. As porcentagens de cal escolhidas para a análise foram 
2, 3, 5, 7 e 9% em relação ao peso de material seco. São estudadas amostras com 
diferentes índices de vazios: 0,64; 0,70; 0,76 e 0,80. Para cada ponto de moldagem, 
preparam-se três corpos de prova de cada mistura para análise da resistência à tração e 
três para análise da resistência à compressão. Resultados preliminares apontam o 
desenvolvimento de resistência nas misturas de areia-resíduo-cal. A resistência aumenta 
com o acréscimo do teor de cal e com a redução da porosidade.


