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O que era desprezível virou artigo de luxo 

Manipulando o resíduo mostrando 
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RESUMO 

 

Apresenta-se um bloco fabricado em compósito à base de cimento, gesso, isopor 

triturado, raspa de pneu e água, tendo seu interior preenchido com doze garrafas pet de 

500 ml, destinados à construção de um quiosque. Foi confeccionada uma forma em 

madeira que permitiu a fabricação de cinco blocos por vez com as dimensões: L = 800 

mm, H = 260 mm e B = 100 mm. No interior dos blocos podem ser colocados vários 

tipos de materiais, dentre eles: garrafas pet, latas de cerveja e/ou refrigerante, placas de 

isopor, etc. O compósito também pode ser formulado para várias proporções de 

misturae pode ser utilizado para a construção de alvenarias para casas populares, 

quiosques, divisórias e até para móveis fixos planejados. Foram realizados testes de 

resistência à compressão para várias formulações do compósito que atendeu à norma 

específica para blocos utilizados na construção civil. Foi também avaliada a 

condutividade térmica do compósito para posterior estudo de conforto térmico gerado 

em uma alvenaria construída com o compósito proposto. Os testes de conforto térmico 

foram realizados num espaço construído na Escola Estadual Raimundo Soares, 

transformado em Espaço Ciência dessa escola. Foi também construído um quiosque 

modulado que contempla economia, estética e respeito ao meio ambiente.    

Palavras-chaves: compósito, Pet, conforto térmico, reutilização de materiais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

With a view to revitalizing public environments through criteria that include 

economy, tourism, aesthetics and respect for the environment, this paper proposes a 

model of kiosk manufactured with composite material blocks, to be employed as a 

public instrument. . The model consists of a structure composed of planned blocks and 

manufactured in cement-based composite, gypsum, ground and water, having the 

styrofoam inside filled with pet bottles of 500 ml dose. The social and environmental 

issue is the critical point of the work when it can, through the reuse of environmentally 

harmful materials such as polyethylene terephthalate – PET, using such modules for the 

construction of various areas of Commerce, promoting the protection of the 

environment combined with the improvement of the quality of life of the population. 

The tourism factor, which is significant in the economy of the North, is also considered 

as the modulated kiosk has a visual aspect innovative and differentiated. The 

environmental issue is addressed by encouraging the reuse of PET material and EPS 

(polystyrene). 

 

Keywords: kiosk, environment, composite, pet, reuse of materials. 
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ASHRAE= American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers; 

LMHES = Laboratório de máquinas hidráulicas e energia solar; 

SBS= (estireno butadieno estireno) 

A (%) = teor de absorção em porcentagem; 

Mh = massa após o ensaio de absorção; 

Ms= massa do corpo de prova seco. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Apresentação do Trabalho 

 

O desenvolvimento de pesquisas científicas envolvendo reuso e reciclagem de 

materiais cresce a passos largos na atualidade. Esses materiais (isopor, pneu, PET) 

apresentam uma versatilidade quanto a sua empregabilidade, principalmente na 

construção civil. São estudadas as viabilidades de seus empregos em materiais 

compósitos para fins ambientalmente corretos e com competitividade econômica para a 

substituírem materiais convencionais. 

Os resíduos industriais são grandes poluidores do meio ambiente porque podem 

ser necessários centenas de anos para se decomporem. Baseado na manutenção do meio 

ambiente e na grande preocupação dos ambientalistas formou-se um cenário onde o 

desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental são as bases de crescimento dos 

negócios e da economia. 

Schmidheiny (2002) adverte que não é possível um desenvolvimento econômico 

sem prejuízo da natureza. Saber administrá-la é fator principal. Para uma boa gestão do 

desenvolvimento, deve-se aliar a utilização responsável dos recursos naturais 

disponíveis com as expectativas econômicas, gerando benefícios para ambas as 

dimensões.  

Assim, o conceito ideológico que permeia a definição de desenvolvimento 

sustentável conciliando-se com a decisão de custo versus benefícios, retoma a 

necessidade de repensar como produzir e aproveitar de forma eficiente os recursos, visto 

que estes são escassos e as necessidades ilimitadas (SILVA, 2005, pag. 16). 

Para contextualizar o tema desenvolvimento sustentável no cenário nacional é 

preciso, primeiramente, entender o tema conceitualmente. 

É sabido que o tema sustentabilidade, pensado na sua totalidade, abrange 

aspectos socioeconômicos e ambientais, lançando desafios à pesquisa, à prática e ao 

ensino.  

A primeira definição de desenvolvimento sustentável foi cunhada pelo 

Brundtland Report em 1987 (BRUNDTLAND, 1987), afirmando que desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer o 

atendimento às necessidades das gerações futuras. 
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As empresas, por sua vez, utilizam meios  para conquistar o consumidor usando 

a embalagem como uma ferramenta estratégica para divulgação da marca e do produto, 

no que se torna um dos fatores que contribui para a decisão da compra. 

Dando ênfase a questão de proteção ao meio ambiental, o grande problema está 

no descarte destas embalagens. Segundo dados do IBGE, mais de 25% do lixo 

produzido nas cidades poderia ser reciclado ou reaproveitado. Diante disso, o reuso 

surge como uma alternativa econômica, social e ambiental. 

Este trabalho mostra um modelo de quiosque feito com blocos pré-fabricados de 

material compósito à base de cimento, gesso, EPS (isopor), pneu triturado e água, tendo 

em seu interior doze garrafas PET de 500 ml por bloco. O embasamento do quiosque 

prevê a reutilização de materiais poluentes ao meio ambiente como o pet, tratado como 

lixo tóxico gerado pela população local e o conforto térmico gerado por esta edificação.  

Este projeto tem sentido quando o mesmo for utilizado em praças públicas em 

função do comércio local, da indústria artesanal, em que a cultura local pode ser 

valorizada com melhores instalações, gerando conforto visual aos visitantes, 

especialmente turistas, que são importantes no desenvolvimento do Nordeste brasileiro, 

pois se trata de uma das atividades econômicas em destaque no cenário nacional e local. 

O compósito utilizado na fabricação dos blocos foi estudado para diferentes 

formulações entre seus componentes e depois foram fabricados diferentes tipos de 

blocos que podem até vir a ser utilizados em outros processos construtivos, como por 

exemplo, na construção de residências para famílias de baixa renda. 

O compósito apresenta boa homogeneidade, os blocos produzidos apresentam 

fáceis processos de fabricação e montagem e baixa condutividade térmica, podendo ser 

usado para diferentes técnicas de construção. No presente trabalho utilizou-se a técnica 

de edificação por blocos.  

Pode-se citar como sendo mais uma vantagem do compósito produzido, seu 

rápido processo de cura, permitindo uma considerável agilidade no processo 

construtivo. 

Para a produção deste compósito utilizado na fabricação dos blocos para 

construção do quiosque, foram estudadas preliminarmente várias composições para os 

materiais que formam o compósito, escolhendo-se a formulação mais adequada em 

função das análises térmicas, econômicas e mecânicas.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Demonstrar à viabilidade da utilização em processos construtivos de blocos de 

alvenaria formulados a partir do compósito feito a base de cimento, gesso, EPS (isopor), 

raspas de pneu, e do uso de garrafas PET como recheio. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Realizar um estudo bibliográfico referente ao uso de blocos ecológicos; 

 

2. Demonstrar ser possível a utilização do compósito formulado no processo 

construtivo; 

 

3. Construção de um quiosque com os blocos fabricados utilizando o compósito 

em questão; 

 

4. Verificar a resistência mecânica e a variação de temperatura do compósito 

utilizado.     

                                                           

5. Comparar o custo de fabricação do bloco para a construção do quiosque 

utilizando o compósito proposto, com o de material tradicional (bloco cerâmico 

de oito furos); 

 

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos contendo as seguintes 

abordagens: 

 

O primeiro capítulo apresenta uma justificativa para o estudo, seus objetivos 

gerais e específicos e suas principais inovações. 

 

O segundo capítulo traz uma revisão bibliográfica sobre os constituintes do 

compósito, suas propriedades e características e uma abordagem sobre propriedades 

mecânicas e térmicas do compósito utilizado. 
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O terceiro capítulo apresenta materiais e métodos utilizados para a fabricação 

dos blocos utilizados na construção do quiosque. São enfocados também o processo de 

construção e os ensaios usados na caracterização do compósito utilizado na edificação. 

O quarto capítulo mostra os resultados e as discussões dos dados obtidos no 

desempenho do compósito utilizado. 

O quinto capítulo trata das conclusões e sugestões, em função da análise dos 

resultados obtidos. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Os Materiais Compósitos 

 

O uso de compósitos ocorre desde a pré-história, onde mistura argila com palha 

de trigo ou de arroz produzia materiais com melhor maleabilidade e com menor 

desenvolvimento de fraturas (MOSLEMI, 1999).  

Em 5000 a.C., o homem utilizou uma combinação de junco e piche na 

construção de botes, onde o piche serviu como adesivo (SHELDON, 1982). 

Segundo Mcmullen (1984), o uso de argila reforçada com madeira e outras 

fibras naturais e o papel machê, usado pelos egípcios na antiguidade, são alguns 

exemplos de uso e formulação de compósitos de conhecimento tradicional. O autor faz 

um interessante relato histórico sobre o uso de vários compósitos nas estruturas de 

aviões, desde o uso de gelatina e amido reforçados com fibras de celulose até os 

compósitos de resina epóxi reforçados com fibras de carbono. 

A partir da década de 60, os materiais compósitos de alto desempenho foram 

introduzidos de maneira definitiva na indústria aeroespacial. O desenvolvimento de 

fibras de carbono, boro, quartzo ofereceram ao projetista a oportunidade de flexibilizar 

os projetos estruturais, atendendo as necessidades de desempenho em voo de aeronaves 

e veículos de reentrada na atmosfera.   

O crescente uso de polímeros reforçados com fibras de carbono no setor 

aeronáutico deve-se, principalmente, ao constante desafio que esta indústria possui na 

obtenção de componentes que exibam os maiores valores de resistência mecânica e de 

rigidez específicas entre os materiais disponíveis. A substituição do alumínio por 

compósitos poliméricos estruturais, por exemplo, permite uma redução de peso de 20 a 

30%, além de 25% na redução do custo final de obtenção das peças (REZENDE; 

BOTELHO, 2000).  

Estudos recentes utilizaram alternativas para modificação da matriz através da 

substituição parcial do cimento Portland por materiais com propriedades pozolânicas 

como sílica ativa e escória granulada de alto forno (GHAVAMI et al, 1999; TOLEDO 

et al, 2000; SAVASTANO et al, 2000).  

Materiais compósitos são resultantes da combinação entre dois ou mais materiais 

de modo a formar um novo produto com características diferentes dos seus constituintes 



21 

 

originais. Estes materiais são produzidos através da mistura física de uma fase dispersa 

que pode ser na forma de partículas, fibras ou mantas em uma fase contínua, 

denominada de matriz (SHELDON, 1982; BODIG ; JAYNE, 1993; HULL, 1981). 

Durante os últimos vinte anos, um substancial desenvolvimento de compósitos 

para aplicações estruturais foi observado. A principal motivação dessa grande evolução 

foi a possibilidade de se produzir compósitos com altas propriedades mecânicas e 

baixas densidades que, potencialmente, poderiam substituir materiais usualmente 

utilizados como o aço e a madeira.  

A combinação de polímeros de alto desempenho com fibras cerâmicas ou 

poliméricas de alto módulo elástico e resistência mecânica, permitiu a produção de 

novos compósitos com um grupo de propriedades específicas (por unidade de peso) 

superiores ao aço, alumínio e outros. Esses compósitos apresentam, em geral, altas 

razões módulo/peso e resistência/peso superiores à de materiais cerâmicos, poliméricos 

e metálicos. 

As propriedades mecânicas dos compósitos são afetadas por duas fases: a fase 

estrutural, geralmente possui módulo alto e elevada resistência mecânica e é 

representada por um material fibroso; a fase matricial possui  módulo baixo e em geral é 

capaz de grande alongamento sendo tipicamente constituída de um material plástico, 

não quebradiço.  

Em relação ao peso, os compósitos revelam propriedades mecânicas que podem 

exceder consideravelmente às dos metais. A combinação de excelentes propriedades 

mecânicas e leveza estrutural tornam os compósitos interessantes materiais de aplicação 

em engenharia (MANO, 1999). 

Os avanços tecnológicos dos últimos anos permitem diminuir custos de 

matérias-primas e de processamento, sendo a garantia de podermos vir a usufruir mais 

plenamente das vantagens dos materiais compósitos no século XXI. 

Como uma das principais características do compósito é a sua baixa 

condutividade térmica, possuindo, portanto, significativa resistência térmica que se 

traduz em conforto térmico, faz-se a seguir uma abordagem sobre esse tema. 
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2.2 EPS (Isopor) 

 

EPS é a sigla internacional do Poliestireno Expandido, de acordo com a Norma 

DIN SO – 1043/78. No Brasil, é mais conhecido como “Isopor”, marca registrada da 

Knauf Isopor Ltda., e designa, comercialmente, os produtos de poliestireno expandido 

comercializados por esta empresa. Trata-se de um plástico celular rígido, resultante da 

polimerização do estireno em água, descoberto em 1949 pelos químicos Fritz Stastny e 

Arl Buchholz nos laboratórios da Basf, na Alemanha. 

A utilização do material EPS industrialmente hoje abrange uma infinidade de 

aplicações. Seu emprego vai da agricultura até a construção civil, passando pela 

indústria de embalagens e de eletroeletrônicos, alimentos e bebidas, fármacos, utilitários 

e decorativos. 

Porém, é na construção civil que hoje o EPS tem se destacado devido à 

adequação de suas propriedades às necessidades das obras, seja pela sua característica 

de isolante térmico, como pelo seu reduzido peso específico aliado a alta resistência e 

sua facilidade de manuseio. 

Segundo Souza, as principais características do EPS que lhe concede uma 

grande versatilidade de utilização são: 

Baixa condutibilidade térmica – a estrutura de células fechadas, cheias de ar 

(97% de seu volume), dificulta a passagem do calor o que confere ao EPS um grande 

poder isolante – K = 0,030W/mºC. 

Leveza – as densidades do isopor variam entre os 10 – 30 Kg/m³, permitindo 

uma redução substancial do peso das construções.  

Resistência mecânica – apesar de muito leve, o isopor tem uma resistência 

mecânica elevada, que permite o seu emprego onde esta característica é necessária. Sua 

resistência à compressão normalmente varia de 7000 Kgf/m² até 14000 Kgf/m², maior 

que a resistência de muitos solos. 

Baixa absorção de água – o isopor não é higroscópico. Mesmo quando imerso 

em água o isopor absorve apenas pequenas quantidades de água. Tal propriedade 

garante que o isopor mantenha as suas características térmicas e mecânicas mesmo sob 

a ação da umidade. 

Fácil de manusear – o isopor é um material que se trabalha com as ferramentas 

habitualmente disponíveis, garantindo a sua adaptação perfeita à obra. O baixo peso do 
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isopor facilita o manuseamento do mesmo em obra. Todas as operações de 

movimentação e colocação resultam significativamente encurtadas. 

Econômico – tomando em conta os diversos parâmetros como as quebras, mão 

de obra, manuseamento, baixo peso, transporte, armazenagem, a embalagem em EPS 

resulta economicamente vantajosa. 

 

2.2.1 O Uso do EPS na Construção Civil 

 

O Poliestireno Expandido (EPS) vem sendo utilizado cada vez mais como 

material para construção civil, devido principalmente à sua baixa densidade e 

capacidade de isolamento termo-acústico. 

Sua incorporação permite reduzir a potência de refrigeração dos sistemas de 

condicionadores de ar, buscando maiores condições de conforto  aliada à economia nos 

gastos anuais com energia elétrica. Além da sua capacidade isolante, as características 

de baixa densidade, resistência e facilidade de manuseio têm contribuído para o material 

ocupar uma posição estável na construção civil (TESSARI; ROCHA, 2006). 

A indústria da Construção Civil, pela grande quantidade e diversidade de 

materiais que consome é um mercado, em potencial, para absorver resíduos de EPS 

provenientes de embalagens de eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, etc. Por esta 

razão, materiais alternativos desenvolvidos com estes resíduos, podem representar uma 

boa alternativa até mesmo no custo final de edificações, em função da matéria prima em 

parte reaproveitada no processo. Possui as vantagens de manter a espessura mesmo após 

cintamento ou aplicação de apoios e tirantes, não apresenta perdas por achatamento da 

camada isolante e não absorve água quando exposto. Por estas razões o EPS é o isolante 

térmico cuja relação custo/benefício é a melhor do mercado. 

          O Brasil recicla apenas 10% do isopor pós-consumo, uma pena em termos 

ambientais e mercadológicos. Quando transformado em outros materiais plásticos como 

OS (poliestireno) e compostos SBS (estireno butadieno estireno) no processo de  

reciclagem, o EPS pode virar solado de sapato, vaso de plantas, gabinete de TV e régua 

escolar, entre tantos outros produtos (SANTOS, 2008). 

Além disso, o uso de EPS reciclado para a construção civil torna o custo da 

edificação mais barato e colabora para o tratamento ambiental do resíduo. Os sistemas 

construtivos em EPS propiciam uma economia significativa nos projetos estruturais das 

obras, na logística e reduzindo o desperdício. 
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O EPS não é biodegradável, mas é reciclável. Quando reciclado, agregando-se a 

outros materiais, pode ser transformado em tijolo leve poroso, argamassa e concreto 

leve, aproveitável em qualquer parte da construção convencional que não exija materiais 

de alta resistência. Grande parte desse potencial se perde pela dificuldade em fazer o 

resíduo de EPS sair da residência do consumidor e voltar à indústria transformadora.  

Toda a indústria do EPS, clientes diretos e indiretos, e a sociedade como um 

todo, reconhece a necessidade de reciclar este produto. É necessário que se faça 

obrigatória a proteção ao meio ambiente, e o direito de lucrar com a reciclagem deste 

versátil material.  

 

      2.2.2 Referências Normativas do uso do EPS na Construção Civil 

 

NBR 11752 - Materiais celulares de poliestireno para isolamento térmico na        
construção civil e câmaras frigoríficas. 

 

Documentos Complementares  

 

NBR 7973 - Determinação de absorção d’água - Método de ensaio  

NBR 8081 - Permeabilidade ao vapor d’água - Método de ensaio 

NBR 8082 - Resistência à compressão - Método de ensaio  

NBR 10411- Inspeção e amostragem de isolantes térmicos - Procedimento 

NBR 11948 - Ensaio de flamabilidade - Método de ensaio 

NBR 11949 - Determinação da massa específica aparente - Método de ensaio 

NBR 12094 - Determinação da condutividade térmica - Método de ensaio  

ASTM C-203 - Test method for breaking load and flexural properties of  block-type 
thermal insulation 
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2.3 O GESSO 

 

2.3.1 A História do Gesso 

 

A história mostra que o gesso é um dos mais antigos materiais de construção 

fabricados pelo homem, como a cal e a terracota. A partir do séc. XVIII generaliza-se o 

uso do gesso em toda a construção europeia, com início do conhecimento científico 

sobre esse material. É assim que, em 1768, Lavoisier apresenta na Academia de 

Ciências o primeiro estudo científico sobre fenômenos que servem de base à preparação 

do gesso. Pouco tempo depois, Van Hoff e Le Chatelier dão uma explicação científica 

para a desidratação, com a qual começa o estudo ininterrupto sobre esse material 

(RENÓFIO, 2008).  

Recentes descobertas arqueológicas revelam que o emprego do gesso remonta a 

oito mil anos antes de Cristo (segundo escavações feitas na Síria e na Turquia). Os 

rebocos em gesso e cal serviram de apoio para os decorativos, na preparação do solo e 

mesmo na fabricação de recipientes. 

Também se descobriram nas escavações de Jericó (6 mil anos antes de Cristo) 

vestígios do emprego de gesso em moldagem. É do conhecimento geral que a grande 

Pirâmide, atribuída a Quéops, faraó do Egito durante a 4ª Dinastia por volta do ano 

2800antes da nossa era, preserva um dos vestígios mais antigos do uso do gesso na 

construção: para a execução de acordo com uma técnica ainda não totalmente 

compreendida, juntas de montagem com uma boa precisão entre os blocos, alguns dos 

quais com 16 toneladas que constituem o monumento. 

No séc. XVIII, a utilização do gesso na construção generalizou-se a ponto de, no 

âmbito das construções existentes, ¾ dos hotéis e totalidades dos edifícios do poder e da 

população ter sido feitos em painéis de madeira tosca e rebocos de gesso – e no caso das 

construções novas, cerca de 95% eram feitas em gesso (SANTOS, 2008). 

Nessa época, a fabricação do gesso ainda era feita de forma empírica e 

rudimentar. É assim que Lavoisier, em 1768, apresenta à Academia de Ciências o 

primeiro estudo científico sobre os fenômenos que estão na origem da preparação do 

gesso. 

Com o passar dos anos o gesso vem sendo cada vez mais utilizado devido a sua 

praticidade, seu uso como revestimento interno vem crescendo por proporcionar um 

acabamento fino quando bem aplicado e por poder ser aplicado diretamente sobre o 
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substrato quando o uso de blocos de concreto ou cerâmico, dispensando o revestimento 

de argamassa e diminuindo, portanto, o custo e reduzindo o tempo de aplicação, visto 

que o gesso é aplicado em uma única camada. No entanto, há uma grande perda deste 

material que se torna resíduos sólidos e acabam em aterros sanitários ou são depositados 

de forma irregular em terrenos baldios contaminando o meio ambiente, por isso faz-se 

necessário viabilizar sua reciclagem (MILITO, 2007). 

No século seguinte, os trabalhos de diferentes autores e principalmente os de 

VantHoff e nomeadamente os de Le Chatelier vão permitir abordar uma explicação 

científica sobre a desidratação da gipsita. 

Foram seguramente estes trabalhos que suscitaram e estimularam os esforços 

que, no âmbito da fabricação do gesso e cujos meios teriam evoluído muito pouco ao 

longo dos tempos e permaneciam ainda muito rudimentares, fomentaram uma profunda 

transformação dos equipamentos.  

No Brasil, as pequenas fábricas de componentes de gesso não possuem fornos e 

não realizam a reciclagem. A indústria de moldagem de cerâmica de decoração e 

sanitária também gera uma quantidade significativa de moldes descartados. Esta fração 

esta legalmente fora da Resolução CONAMA 307. Porém, é provável que os resíduos 

gerados nas pequenas fábricas de placas representem uma massa significativa que pode 

ser decisiva na viabilização de operações de reciclagem em escala industrial. 

No entanto à luz da fabricação e dos meios que ela utiliza, foi só no século XX 

que, graças à evolução industrial, foram introduzidas as transformações mais profundas, 

as que levaram aos equipamentos atuais. 

O Rio Grande do Norte foi o estado pioneiro no Brasil na produção de gipsita e 

gesso, e durante cerca de 20 anos, a partir de 1938, ocupou a posição de maior produtor 

nacional, sendo as atividades conduzidas pelo Grupo Rosado. De acordo com o 

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM (1980), o elevado capeamento, 

da ordem de 20 m, e a pequena espessura da camada da gipsita, de apenas 5 m, 

inviabilizaram a continuidade da atividade mineradora, especialmente após a descoberta 

das jazidas de Pernambuco.  

Na década de 1990 o DNPM (1980), tornou sem efeito a concessão da qual era 

titular a empresa Gesso Mossoró Ltda (Grupo Rosado), e colocou a jazida em 

disponibilidade para lavra, porém a mesma não atraiu nenhum investidor. 

Desde os anos da década de 1960 que Pernambuco assumiu, e vem mantendo, a 

posição de maior produtor nacional de gipsita. Isto pode ser explicado pelo fato de suas 
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minas apresentarem melhores condições de lavra (menor razão de mineração e maior 

pureza do minério); mais adequada infra-estrutura (fácil acesso, vias de escoamentos 

asfaltadas e disponibilidade de energia elétrica); e ainda, uma maior proximidade do 

mercado consumidor do que as da maioria dos outros estados produtores. 

 

2.3.2 As Propriedades do Gesso 

 

O gesso é encontrado no Brasil abundantemente em terrenos cretáceos de 

formação marinha, sobretudo nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e 

Pernambuco. 

Entende-se por gesso, um aglomerante aéreo, obtido através da gipsita (sulfato 

de cálcio com duas moléculas de água – (CaSO4.2H2O) desidratada e moída. As 

reações químicas provenientes da mistura do gesso com a água resultam na pasta de 

gesso que é um bom aglutinante, além de apresentar excelente aderência e ótima 

resistência mecânica. Do ponto de vista ambiental, o gesso também apresenta grande 

vantagem de emitir menos gás carbônico (CO2) que o cimento Portland durante o seu 

processo industrial de fabricação (BAUER, 2001). 

Segundo Abreu (1973) o gipso é um mineral geralmente branco e mole, de 

dureza 2 na escala Mohs, riscável facilmente e começa a perder parte da água de 

constituição quando é aquecido a mais de 100°C, sendo ligeiramente solúvel em água, 

formando rochas sedimentares. 

O gesso rápido, gesso de estucador ou gesso de Paris, que é utilizado sob a 

forma de revestimento, é um aglomerante aéreo proveniente da gipsita, como única 

matéria prima. A gipsita em geral vem acompanhada de impurezas como SiO2, Al2O3, 

FeO, CaCO3 e MgO, num total não ultrapassando 6% (PETRUCCI, 1993). 

Quando se umedece o gesso com cerca de um terço de seu peso em água, forma-

se uma massa plástica que endurece em cerca de dez minutos e sofre expansão, pelo que 

se utiliza na confecção de moldes com formas bem definidas. Usa-se gesso também em 

construção, para acabamento do reboco e do teto das habitações e, modernamente, na 

confecção de rebaixamentos e divisórias, juntamente com papelão (JOHN, 2000). 

Segundo Incropera e Dewitt (2003), o gesso entra também na composição do 

cimento Portland, na produção de 2 a 3% como agente retardador de pegas. É ainda 

usado em aparelhos ortopédicos, em trabalhos de prótese dentária e outros campos em 

que se faz necessária à confecção de moldes e fôrmas especiais. 
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O gesso tem um coeficiente de condutibilidade térmica correspondente a 

0,46W/m°C, sendo, portanto, considerado um isolante térmico (INCROPERA; 

DEWITT, 2003). 

Outros empregos do gesso são: moldes (cerâmica, fundição e dentário), 

imobilização (engessamento em humanos e animais) e também como adubo (gipsita). 

Uma boa característica do gesso é seu baixo impacto ambiental, pois devido a 

sua baixa temperatura de calcinação (a cal, por exemplo, é calcinada à cerca de 800°C) 

implica em um consumo de energia muito baixo, reduzindo o impacto ambiental do 

processo produtivo. Durante a calcinação é liberada para a atmosfera grande quantidade 

de água, além dos resíduos do processo de combustão. Estas características fazem do 

gesso um dos aglomerantes menos agressivos ao ambiente (INCROPERA, DEWITT, 

2003). 

 

2.3.3 O Uso do Gesso na Construção Civil 

 

O uso do gesso na construção civil brasileira vem crescendo gradativamente ao 

longo dos últimos anos. Ganhou impulso a partir de meados da década de 1990, com a 

introdução da tecnologia Drywall nas vedações internas de todos os tipos de edificações 

no país. A isso se somam todos os usos tradicionais do gesso como material de 

revestimento, aplicado diretamente em paredes e tetos, e como material de fundição, 

utilizado na produção de placas de forro, sancas, molduras e outras peças de 

acabamento. 

            Entretanto, o consumo de gesso no Brasil, estimado em 7 kg/habitante-ano, 

ainda é baixo quando comparado com a Argentina (20 kg/habitante-ano), Chile (40 

kg/habitante-ano), Japão (80 kg/habitante-ano), EUA (90 kg/habitante-ano) e Europa 

(80 kg/habitante-ano). 

Uma das maiores deficiências do gesso como material de construção é a sua falta 

de resistência na presença de água ainda que, atualmente, este aspecto seja melhorado 

mediante a incorporação de aditivos à base de silicones ou poliméricos e com a 

incorporação de fibra de vidro. No entanto, os materiais de gesso existentes, apesar de 

poderem ser utilizados em zonas úmidas, ainda não possibilitam a sua utilização no 

exterior devido à carência de existência ao contato direto e de maior duração com a 

água (EIRES; JALALI; CAMOES, 2007).  
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O uso do gesso é algo recente no Brasil, anualmente é consumido cerca de 13kg 

de gesso por habitante, número pequeno comparado ao Estados Unidos que chega a 

utilizar aproximadamente 103kg e a Europa com 75kg. Um desafio constante deste setor 

é mostrar as vantagens de utilização do gesso que alia praticidade, versatilidade e 

segurança a custos inferiores ao dos produtos substitutos (PERES; BENACHOUR; 

SANTOS, 2007). 

Atualmente empresários da cadeia produtiva gesseira sentem a necessidade de 

mostrar ao seu público-alvo que além da boa relação custo-benefício, citados acima, há 

outros fatores pouco conhecidos responsáveis pela alta utilização do gesso em outros 

países. 

Desta forma, foi possível enxergar uma oportunidade de ampliação do seu 

market share através da oferta do Sistema Construtivo em Gesso, com o objetivo de 

oferecer um produto de qualidade, conforto e resistência igual ou superior ao 

encontrado no mercado. 

Segundo Eires, Jalali e Camões (2007), o setor da construção consome 

aproximadamente 95% da produção total de gesso. Calcula-se que aproximadamente 80 

a 90% de todos os acabamentos interiores e divisórios nos edifícios europeus são feitos 

a partir de produtos do gesso, tais como o estuque e o gesso cartonado. Devido às suas 

propriedades térmicas e acústicas estes produtos contribuem de forma significativa para 

o conforto de milhões de pessoas.  

Em outros setores (comerciais, industriais, etc.), o gesso está também presente 

em 50 a 60% dos acabamentos interiores. Possuindo uma resistência extraordinária ao 

fogo, os produtos de gesso contribuem para a segurança de todos os edifícios, em 

particular os de acesso público como, por exemplo, os cinemas.  

As alvenarias em blocos de gesso são mais leves, variando entre 0,6 KN/m²  a 

1,0 KN/m², quando comparadas as alvenaria tradicionais em blocos cerâmicos 

revestidos com argamassa, que variam entre 1,2 KN/ m² a 1,8 KN/ m², contribuindo 

para diminuição das cargas permanentes nas lajes/vigas. Esta diminuição também 

influencia na redução das flechas imediatas e deformação lenta das lajes de concreto 

(SOBRINHO, 2009). 

           Portanto, por suas características, o gesso utilizado na construção civil, apresenta 
baixo impacto ambiental e, portanto, é compatível com as crescentes exigências de 
sustentabilidade das atividades econômicas, notadamente no setor construtivo. 
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2.3.4 Normas Técnicas 

As normas técnicas brasileiras que dispõem sobre o uso do gesso na construção 
civil são as seguintes: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10004: 

resíduos sólidos classificação. Rio de Janeiro, 2004a. 71 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10005: procedimento 

para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos. Rio de Janeiro, 2004b. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10006: procedimento 

para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos. Rio de Janeiro, 2004c. 3 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10007: amostragem 
de resíduos sólidos. Rio de Janeiro, 2004d. 21 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12127: 

gesso para construção: determinação das propriedades físicas do pó. Rio de Janeiro, 
1991a.4 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12128: 

gesso para construção: determinação das propriedades físicas da pasta. Rio de Janeiro, 
1991b. 3 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12129: 

gesso para construção: determinação das propriedades mecânicas. Rio de Janeiro, 
1991c. 5p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12130: 

gesso para construção: determinação da água livre e de cristalização e teores de óxido 
de cálcio e anidrito. Rio de Janeiro, 1991d. 3 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13207: 

gesso para construção civil. Rio de Janeiro, 1994. 2 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 15112: 

resíduos da construção civil e resíduos volumosos - áreas de transbordo e triagem - 
diretrizes para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro, 2004, 7p 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 15112: 
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resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - aterros - diretrizes para projeto, 
implantação e operação. Rio de Janeiro, 2004, 12p 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 15112: 

resíduos sólidos da construção civil - áreas de reciclagem - diretrizes para projeto, 
implantação e operação. Rio de Janeiro, 2004, 7p 21 

 

2.4 O MATERIAL PET (POLIETILENO TEREFTALATO) E SUAS 

CARACTERÍSTICAS 

 

O Poli (Etileno Tereftalato), conhecido pela sigla em inglês PET, é classificado 

quimicamente como um polímero poliéster termoplástico. O PET é produzido 

industrialmente por duas vias químicas: Esterificação direta do ácido tereftálico 

purificado (PTA) com etileno glicol (EG), ou Transesterificação do dimetil tereftalato 

(DMT) com etileno glicol (EG). 

Quando depositado em aterros o PET pode levar dezenas anos para degradar-se, 

reduzindo a capacidade física dos mesmos e provocando, durante este tempo, uma 

diminuição da capacidade de percolação de gases e líquidos, resultando em um aumento 

no tempo necessário para estabilização da matéria orgânica. O PET possui alta 

resistência a agentes biológicos e atmosféricos e seus produtos de degradação são 

inócuos ao corpo humano (PEZZIN,2008;CANELLAS, 2005). 

No ano de 2006, o Brasil reciclou 194 toneladas de PET, o que representa 51,3% 

da resina virgem utilizada no período, índice inferior apenas ao do Japão (62% da resina 

virgem utilizada). Se por um lado este índice demonstra que a reciclagem de PET é uma 

realidade no Brasil, por outro lado demonstra também que existe uma grande parcela 

deste produto que não possui esta mesma destinação pós-consumo e que são 

encaminhados para a deposição em aterros.  

A não reciclagem de embalagens de PET para a fabricação de novos produtos de 

mesma composição resulta, invariavelmente, em um maior consumo de matéria-prima 

não renovável e no aumento de áreas de deposição de resíduos. (Associação Brasileira 

da Indústria PET, 2008). 
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É importante saber que… 

- No caso do PET de 2 litros, a relação entre o peso da garrafa (cerca de 54g) e o 
conteúdo é uma das mais favoráveis entre os descartáveis. Na retornável, a reutilização 
da garrafa para refrigerante proporciona uma redução de geração de resíduos. 

- O material não pode ser transformado em adubo. 

- O PET é altamente combustível, com valor de cerca de 20.000 BTUs/quilo, e libera 
gases residuais como monóxido e dióxido de carbono, acetaldeído, benzoato de vinila e 
ácido benzóico. 

- É de difícil degradação em aterros sanitários 

2.4.1 Vantagens da Reciclagem das Embalagens PET 

• Redução do volume de lixo nos aterros sanitários e melhoria nos processos de 
decomposição de matérias orgânicas nos mesmos. O PET acaba por prejudicar a 
decomposição, pois impermeabiliza certas camadas de lixo, não deixando 
circularem gases e líquidos. 

- Embalagens plásticas depositadas em aterro sanitário. 

• Economia de petróleo, pois o plástico é um derivado. 
• Economia de energia na produção de novo plástico. 
• Geração de renda e empregos. 
• Redução dos preços para produtos que têm como base materiais reciclados. 
• No caso do PET de 2 litros, a relação entre o peso da garrafa (cerca de 54g) e o 

conteúdo é uma das mais favoráveis entre os descartáveis. Por esse motivo 
torna-se rentável sua reciclagem. 

• O material não pode ser transformado em adubo. Plástico e derivados não 
podem ser usados como adubo, pois não há bactéria na natureza capaz de 
degradar rapidamente o plástico. 

• É altamente combustível, com valor de cerca de 20 Megajoules/quilo , e libera 
gases residuais como monóxido e dióxido de carbono, acetaldeído, benzoato de 
vinila e ácido benzóico. Esses gases podem ser usados na indústria química. 

• É muito difícil a sua degradação em aterros sanitários. 

 

2.4.2 A Questão Ambiental 

 

O crescimento da população e o estímulo ao consumo de produtos 

industrializados descartáveis têm aumentado a quantidade e a diversidade dos resíduos 

urbanos. A simples disposição dos resíduos industriais, comerciais e domésticos 

urbanos em aterros sanitários fez com que eles estejam em vias de saturação.  
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A utilização desses resíduos como matéria-prima tem sido adotada como solução 

para o problema, mas como é uma atividade recente, ainda não é aceita como melhor 

alternativa. 

O mercado no Brasil consegue reciclar cerca de 50% da produção do PET, o que 

significa que há potencial para grande melhoria nesse aspecto (CEMPRE, 2005). 

Com poucas iniciativas públicas em coleta seletiva de lixo, o país tem no 

crescente número de catadores e sucateiros, o principal veículo de coleta de diversos 

materiais recicláveis, entre eles o PET. Já a coleta pública, tem evoluído vagarosamente. 

Apenas 2,25% dos municípios brasileiros possuem este serviço. 

O maior problema da reciclagem de PET é a oferta de material; apesar do 

crescimento dos últimos anos, ela ainda é tímida e está aquém das necessidades. A falta 

de fornecimento contínuo e homogêneo de matéria-prima é o reflexo da quase 

inexistência de uma política de coleta seletiva pelos municípios. Soma-se a isto a falta 

de consciência da população sobre a necessidade de reciclar o lixo. 

A maior parte do PET oferecido para reciclagem provém de catadores, que 

fazem um trabalho de varredura pelas ruas e lixões e de algumas organizações não 

governamentais que se estruturaram. Estes separam as garrafas por cor, retirando o 

rótulo e a tampa e enfardando para vendê-los a recicladores. Porém, a grande maioria 

dos catadores nunca foi treinada e seus conhecimentos sobre o assunto são adquiridos 

na prática. Somando-se em a isso a ausência do código de identificação em grande 

número de peças, aumenta significativamente a dificuldade para a separação. 

Apesar da praticidade, as garrafas PET representam um grave problema 

ambiental, já que o resíduo pode levar séculos para se decompor na natureza. O efeito 

ainda se multiplica se não é dada a destinação correta, para reciclagem e 

reaproveitamento. 

A criatividade pode ser uma excelente saída para resolver impasses ambientais 

como os causados por produtos como este. O uso dessas garrafas está se multiplicando, 

sobretudo no artesanato, principalmente na época de Natal. Em vários lugares do país, 

podem ser vistas árvores de Natal inteiramente confeccionadas com as garrafas.  

As embalagens de poliéster tereftálico (PET) merecem especial atenção porque, 

se jogadas aleatoriamente na rua, transformam-se em grandes problemas nos dias de 

chuva, causando entupimentos de bueiros durante as inundações. O PET é utilizado por 

oferecer características como: leveza, resistência a choques, é seguro e difícil de 

romper, além de possuir um custo baixo para o fabricante. 
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Embalagens velhas de PET podem ser transformadas em fibras têxteis, cordas, 

cerdas, fitas, resinas, matéria-prima para produção de camisetas, mantas, vassouras, 

bichos de pelúcia, enchimento de edredons, jogos americanos, filtros e couro artificial.  

 

2.5 O CIMENTO PORTLAND 

  

Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP, a palavra 

cimento é derivada da palavra latina caementum, que os romanos denominavam a 

mistura de cal com terra pozolana (cinzas vulcânicas das ilhas gregas de Santorim e da 

região de Pozzuoli, próximo a Nápoles), resultando em uma massa aglomerante 

utilizada em obras de alvenaria, pontes e aquedutos.  

No Brasil, a primeira tentativa de aplicar os conhecimentos relativos à 

fabricação do cimento Portland ocorreu aparentemente em 1888, quando o comendador 

Antônio Proost Rodovalho empenhou-se em instalar uma fábrica na fazenda Santo 

Antônio, de sua propriedade, situada em Sorocaba-SP. Posteriormente, várias iniciativas 

esporádicas de fabricação de cimento foram desenvolvidas. 

O cimento é tecnicamente definido como um aglomerante hidráulico obtido pela 

moagem do clínquer, com adição de gesso (para regular o tempo de início de hidratação 

ou o tempo inicial de “pega”) e outras substâncias que determinam o tipo de cimento. O 

clínquer é o resultado da mistura de calcário, argilas e, em menor proporção, minério de 

ferro submetida a um processo chamado clinquerização, e é, o cimento, uma das 

substâncias mais consumidas pelo homem e isso se deve a características que lhe são 

peculiares, como trabalhabilidade e moldabilidade (estado fresco), e alta durabilidade e 

resistência a cargas e ao fogo (estado duro). Insubstituível em obras civis, o cimento 

pode ser empregado tanto em peças de mobiliário urbano como em grandes barragens, 

em estradas ou edificações, em pontes, tubos de concreto ou telhados. Pode até ser 

matéria-prima para a arte. 

O cimento Portland é constituído principalmente de material calcário, como 

rocha calcária ou gesso, alumina e sílica, encontrados em argilas e xisto. As argilas 

também contêm alumina (Al2O3) e, freqüentemente, óxidos de ferro (Fe2O3) e álcalis. A 

presença de Al2O3, Fe203, MgO e álcalis na mistura de matérias primas tem efeito 

mineralizante na formação de silicatos de cálcio. Quando não estão presentes 

quantidades suficientes de Al2O3 e Fe2O3 nas matérias primas principais, estes são 
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propositalmente incorporados à mistura por adição de materiais secundários, como a 

bauxita e o minério de ferro (MEHTA; MONTEIRO, 1994). 

 

2.6 PNEU  

 

O pneu - componente imprescindível ao funcionamento dos veículos - passou 

por muitas etapas desde sua origem, no século XIX, até atingir a tecnologia atual. 

A invenção do pneu remonta a mais de um século. Fatos engraçados à época 

levaram empresários à falência, como a borracha que não passava de uma goma 

“grudenta” para impermeabilizar tecidos ou o risco que a borracha tinha de dissolver 

quando fazia calor, marcando algumas fases da evolução dos pneus. 

A produção brasileira de pneus ocorreu em 1934, quando foi implantado o Plano 

Geral de Viação Nacional. No entanto, a concretização desse plano aconteceu em 1936 

com a instalação da Companhia Brasileira de Artefatos de Borracha – mais conhecida 

como Pneus Brasil – no Rio de Janeiro, que em seu primeiro ano de vida fabricou mais 

de 29 mil pneus.  

Entre 1938 e 1941, outras grandes fabricantes do mundo passaram a produzir 

seus pneus no país, elevando a produção nacional para 441 mil unidades. No final dos 

anos 80, o Brasil já tinha produzido mais de 29 milhões de pneus. 

Desde então, o Brasil conta com a instalação de mais de 13 fábricas de pneus, 

das quais quatro internacionais: Brigestone Firestone, Goodyear, Pirelli e Michelin. 

Hoje, da produção mundial, o Brasil é o sétimo na categoria de pneus para automóveis e 

o quinto em pneus para caminhão/ônibus e camionetas. 

Único elo entre o veículo e o solo, o pneu exerce papel fundamental no dia-a-dia 

das pessoas, proporcionando mobilidade, agilidade e rapidez nos veículos modernos. 

 

2.6.1 Resíduos de Pneus 

 

Podem ser utilizadas para gerar mais energia com a queima, matéria prima para 

pisos industriais, sapatos, tapetes de automóveis, borrachas de vedação, entre outros, 

contudo a demanda ainda é pequena em comparação a quantidade de dejeto a ser 

utilizados.  

É necessário para a sociedade, um processo remova as ligações de enxofre da 

borracha vulcanizada, produzindo um material que seja reaproveitável, afinal, a 
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borracha vulcanizada demora cerca de 1 milhão de anos para ser degradada no meio 

ambiente. A Figura 1 mostra esse resíduo em exposição. 

 
Figura 1. Borracha vulcanizada.  

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Vulcanização 

 

A produção mundial de pneus novos em 2005 foi de 1,32 bilhões em todo o 

mundo. Já o descarte de pneus usados chega a atingir, anualmente, a marca de quase um 

bilhão de unidades (YOKOHAMA, 2007). 

A resolução 258/99 do CONAMA trata de uma adequação gradativa entre o 

número de pneus produzidos ou importados pelo Brasil e o número que deverá ser 

reciclado ou destruído. Muitos pneus, após de seu uso normal, são dispensados em 

beiras de estradas e rios, entre outros diversos locais. Este é problema, pois os pneus 

tornam o ambiente propício para a proliferação de insetos e roedores e podendo obstruir 

canais de rios, causando enchentes (www.mma.gov.br/conama).  

A partir de 2002 para cada quatro pneus produzidos ou importados (novos ou 

reformados) um pneu inservível deveria ser reciclado. A partir de 2003 a relação deveria 

ser de dois pneus produzidos ou importados (novos ou reformados) para um pneu 

inservível reciclado. Em 2004 a proporção foi de um pneu produzido ou importado 

novo para um pneu inservível reciclado. Em 2005 a relação cresceu para cada quatro 

pneus produzidos ou importados novos, cinco pneus usados deveriam ser reciclados; e, 
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para cada três pneus importados reformados de qualquer tipo deveriam ser reciclados 

quatro pneumáticos usados (LAGARINHOS; TENÓRIO, 2008). 

No quinto ano de vigência dessa legislação, as normas e os procedimentos 

estabelecido nesta Resolução seriam revisados. Desde 2005 a Resolução nº 258/99 

encontra-se em processo de revisão pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em 2006 a meta é de para quatro pneus 

produzidos ou importados novos, cinco pneus usados deveriam ser reciclados 

(www.ibama.gov.br). 

 

2.6.2. Resíduos de Pneu na Construção Civil 

 

O Brasil produz cerca de 45 milhões de pneus por ano, quase um terço disso é 

exportado para 85 países e os restantes rodam nos veículos nacionais. Apesar do alto 

índice de recauchutagem no País, que prolonga a vida dos pneus em 40%, a maior parte 

deles, já desgastados pelo uso, acaba parando nos lixões, na beira de rios e estradas, e 

até no quintal das casas, onde acumulam água que atrai insetos transmissores de 

doenças. Os pneus e câmaras de ar consomem cerca de 70% da produção nacional de 

borracha e sua reciclagem é capaz de devolver ao processo produtivo um insumo 

regenerado por menos da metade do custo da borracha natural ou sintética (SEGRE, 

1999). 

Além disso, economiza energia e petróleo usado como matéria-prima virgem 

para obtenção da borracha. A destinação dos resíduos de borracha é um problema, 

sendo que sua degradação é muito lenta, acarretando assim uma difícil disposição em 

aterros sanitários e lixões. A borracha pode ser empregada na construção civil como 

isolante estrutural, impedindo a propagação de tensões, pois apresenta uma capacidade 

de absorver energia 8.000 vezes maior que os metais (SEGRE, 1999). 

As verificações feitas relativas às propriedades do concreto com borracha 

mostraram que os resultados dos ensaios indicaram uma redução nas propriedades 

mecânicas do compósito, sendo que o uso de borracha de maior granulometria diminui a 

resistência mecânica, quando comparados a um concreto usando granulometria menor 

de borracha. A adição da borracha de pneu na formação do compósito demonstrou que o 

mesmo apresenta um comportamento elástico, dando assim maior resistência a impactos 

(SILVA, 2010).  
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2.6.3. Trituração de Pneus 

 

Os processos mais utilizados para a trituração de pneus são à temperatura 

ambiente ou com resfriamento criogênico. No Brasil o processo mais utilizado é a 

trituração à temperatura ambiente. O processo trituração à temperatura ambiente é 

aquele que pode operar a temperatura máxima de 120°C, reduzindo os pneus inservíveis 

a partículas de tamanhos finais de até 0,2 mm. Este processo tem alto custo de 

manutenção e alto consumo de eletricidade. Nesse processo os pneus passam pelo 

triturador e pelo granulador (SILVA, 2010).  

No triturador ocorre uma redução dos pneus inteiros em pedaços de 50,8 a 203,2 

mm. Após a etapa de trituração os pedaços de pneus são alimentados através de um 

sistema transportador de correias no granulador, para a redução de pedaços de 10 mm, 

dependendo do tipo de rosca montada no granulador (SILVA, 2010).   

O aço é removido em um separador magnético de correias cruzadas e as frações 

de nylon, rayon e poliéster, são removidas pelos coletores de pó. O pó-de-borracha é 

separado através de um sistema de roscas e peneiras vibratórias em várias 

granulometrias, muitas aplicações são solicitadas para materiais finos, na faixa de 0,6 a 

2 mm (RESCHNER, 2002; GRANUTECH, 2006).  

De acordo com Reschner (2002), o processo criogênico é um processo que 

resfria os pneus inservíveis a uma temperatura abaixo de menos 120 °C, utilizando 

nitrogênio líquido. Neste processo os pedaços de pneus de 50,8 mm são resfriados em 

um túnel contínuo de refrigeração e logo após são lançados em um granulador. No 

granulador os pedaços são triturados em um grande número de tamanhos de partículas, 

enquanto, ocorre ao mesmo tempo, a liberação das fibras de nylon, rayon e poliéster e 

do aço.  

O granulado de borracha deve estar muito frio antes de sair do granulador, logo 

em seguida, o material é classificado. Este processo apresenta baixo custo de 

manutenção e consumo de energia, por outro lado, apresenta um alto custo operacional 

devido ao consumo do nitrogênio líquido.  

A operação de redução requer um baixo consumo de energia e as máquinas de 

trituração não são tão robustas quando comparadas com aquelas do processo de 

trituração à temperatura ambiente. Outra vantagem deste processo é a fácil liberação do 
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aço e das fibras de nylon, rayon e poliéster, obtendo um produto final limpo 

(RESCHNER, 2002).  

Estudos de pequena escala sobre a combustão de pneus ao ar livre entre 100 a 

2000 °C revelaram que as existências de espaços vazios no meio dos pneus 

proporcionam um meio de transporte de oxigênio, aparenta ser o mecanismo de controle 

para sustentar o processo de combustão (REIS; FERRÃO, 2000). 

 

 

2.7.  CONFORTO TÉRMICO 

 

Segundo define a ASHRAE, Associação Americana dos Engenheiros de 

Refrigeração, Ar Condicionado e Aquecimento, Norma 55/81, conforto térmico é o 

estado de espírito que expressa à satisfação com o ambiente térmico. Essa sensação de 

bem estar térmico do corpo humano dependerá da atuação do sistema termorregulador 

para a manutenção do equilíbrio térmico, pois quanto maior for o trabalho desse 

sistema, maior a sensação de desconforto.  

Dada a própria definição subjetiva de conforto, e toda a gama de variáveis que 

podem interferir na sensação de bem estar térmico das pessoas, há uma clara dificuldade 

para determinar um índice que represente fielmente a sensação de conforto térmico. Os 

principais parâmetros considerados são: temperatura do ar, umidade relativa, velocidade 

do ar, temperatura radiante média, tipo de vestimenta e taxa média do metabolismo da 

atividade exercida.  

O conforto térmico de um ambiente é essencial para a sensação de bem estar, 

humor e bom desenvolvimento das atividades dos usuários. Situações de desconforto 

por temperaturas extremas, falta de ventilação adequada, umidade excessiva combinada 

com temperaturas elevadas ou radiação térmica devida a superfícies aquecidas, podem 

ser bastante prejudiciais. Alguns efeitos físicos desse desconforto podem ser sonolência, 

alteração de batimentos cardíacos e aumento de sudação. Psicologicamente também se 

observam alguns efeitos como a apatia e desinteresses pelo trabalho. 
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CAPÍTULO III – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

  

3.1 PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DAS FORMAS 

EM MADEIRA PARA CONFECCIONAR OS BLOCOS  

 

3.1.2 Composição dos Blocos: 
 

O material compósito utilizado nos blocos apresenta uma constituição básica 

com as seguintes proporções em volume: 1,0 parte de gesso + 1,0 Parte de isopor 

triturado + 1,0 parte de cimento + 1,0 parte de raspa de pneu + 0,3 parte do volume total 

de água, além de um recheio com garrafas Pet de 500 ml. As dimensões do bloco são: 

comprimento = 80 cm; altura = 26 cm e largura = 10 cm, com área de 0,21 m² e volume 

de 0,021 m³. 

 

 

 

 

                

 

    

 

Figura 2: Medidas do bloco ecológico (m). 

 

 

 

 

 

Comprimento = 0,80m 

Altura = 0,26m 

Largura = 0,10m 
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3.2. CONFECÇÃO DOS BLOCOS 

 

Para se fabricar o bloco escolhido com recheio de garrafas PETS para água 

mineral de 500 ml.  As Figuras 2 a 8 mostram as várias etapas do processo de 

fabricação dos blocos. 

 

1. Peneiramento e remoção de materiais prejudiciais a fabricação dos blocos; 

2. Montagem do molde; 

 

Figura 3. Molde desmontado usado para fabricação dos blocos. 

3. Aplicação do desmoldante na forma, óleo; 

            
                            Figura 4. Molde montado usado para fabricação dos blocos. 

                                                          

4. Dosagem dos componentes para a fabricação dos blocos; 
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5. Mistura e homogeneização a seco dos componentes; 

 
                   Figura 5. Mistura dos Constituintes do compósito a seco. 

            

 

6. A mistura é colocada depois num recipiente com água, 30% do volume total 

da mistura; 

7. Homogeneização da mistura com água; 

 
Figura 6. Preparação do Compósito. 

 

8. Enchimento inicial do molde com o compósito; 
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9. Colocação das garrafas de água mineral; 

 

 

Figura 7. Colocação do recheio de garrafas PET no interior do bloco. 

 

10. Enchimento final do molde com o compósito; 

 

Figura 8 – Forma preenchida com o compósito 

 

11. Após dez minutos, remoção dos componentes do molde 
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Figura 9. Blocos desmoldados esperando o tempo de cura. 

 
 
 

12. Acompanhamento da cura. 

 

 
 

Figura 10. Secagem dos blocos. 
 

 

Antes da definição da geometria e dimensões dos blocos utilizados na 

construção do quiosque foram testados alguns modelos, mostrados nas Figuras a seguir. 
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Buscava-se uma configuração de bloco de encaixe. Devido a algumas dificuldades para 

o encaixe entre as peças, macho e fêmea, partiu-se para uma configuração com processo 

de fabricação mais simples e maior área. Esses modelos fabricados podem ser utilizados 

em futuros trabalhos. 

 

 

 
Figura11. Alguns modelos de blocos de encaixe testados. 

 

 

 

   3.3 COMPOSIÇÃO E FABRICAÇÃO DOS BLOCOS 

 

3.3.1 Construção do Espaço Ciência e Tecnologia 

 
O Espaço Ciência foi construído entre uma sala de aula e uma biblioteca na 

Escola Estadual Raimundo Soares localizado na Rua Patos, S/N - Cidade da Esperança, 

Natal - RN, 59070-170 aproveitando as duas paredes laterais desse espaço. Alunos da 

própria escola participaram tanto na construção do Espaço Ciência quanto na fabricação 

dos blocos. Foram utilizados cerca de 75 blocos na referida construção. 
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As turmas foram divididas em várias equipes de três alunos e ficaram 

responsáveis pelo cálculo da área do futuro laboratório. Fizeram as medições de altura, 

largura e extensão das paredes a ser construída com tijolos ecológicos.  

Calcularam as áreas das futuras paredes, bem como o espaço das janelas e portas 

do espaço ciência e tecnologia. As Figuras 10 a 13 mostram algumas vistas das paredes 

do espaço construído. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Parede da frente área de 10,50 m² juntamente com a área da porta (4,30 m x 2,44 m). 
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Figura 13. Parede onde foi realizado o ensaio área de 8,25 m²  

juntamente com a área da janela (3,38 m x 2,44 m).  

 

2.   1° Ponto                                     2° Ponto 

 
Figura 14. Foto do interior do Espaço Ciência.  
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Figura 15. Imagem dos blocos ecológicos. 

 

 

 

Figura 16. Imagem do bloco com recheio de PET. 
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Figura 17. Corte vertical do bloco. 

 

 

 

Figura 18. Imagem do bloco inteiro, com recheio de PET. 
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Foi calculada a área do bloco de compósito, para que fosse determinado o 

número de tijolos necessário para construir o espaço ciência e tecnologia. Os dados da 

área das figuras 10 e 11 mostradas acima são inferiores as áreas mostradas 

anteriormente devido à subtração das áreas da janela e porta. 

O Espaço Ciência possui uma área de 27,0 m² (6,28 m x 4,30). Altura das 

paredes de 2,44 m e espessura de 10 a 13 cm.  

 

3.3.2 Construção do Quiosque 

 

1. A construção do quiosque com área de 6 m² e altura das paredes de 2,70 m,  

com o propósito de revitalização de ambientes públicos por meio de critérios que 

contemplem economia, estética, e respeito ao meio ambiente.  

2. Os blocos ecológicos foram confeccionados pelos alunos do PPGEM, no 

Laboratório de Termociências – UFRN e devidamente transportados para a cidade de 

Ceará-Mirim/RN, à Rua Prisco Rocha, Nº 1070 – Idiana Recepções e Eventos Ltda., 

local escolhido para a construção do quiosque. 

3. A construção do quiosque foi feita pelo pedreiro Severino Lourenço da Silva, 

sob a fiscalização da aluna do PPGEM - UFRN, Sayonara Montenegro Rodrigues, e 

teve duração de cinco dias. 

 

 

4. Etapas da construção do quiosque: 

 

� Limpeza e nivelamento do terreno; 

� Compactação do terreno; 

� Construção do gabarito para marcar a posição da alvenaria; 

� Verificação do esquadro para garantir a construção das paredes na posição 

correta; 

� Construção do radier; 
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Figura 19. Visualização do Radier. 

 

� Levantamento da alvenaria com os blocos ecológicos, começando pelos cantos, 

assentando os blocos em amarração; 

 

 

 
Figura 20. Levantamento da alvenaria. 

 
 

 

� A partir da terceira fiada, na fachada frontal, abriu-se o vão da 

janela medindo 1,00 m x 75 m; 
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� Nos vãos da porta e janela usou-se vergas pré-moldadas, 

respectivamente, 1 m e 1,50 m; 

 

� Na fachada direita (lateral), abriu-se o vão da porta medindo 0,72 

m x 2,15 m; 

 
Figura 21. Visualização da amarração dos blocos. 

 

 
Figura22. Fachada direita (lateral) do quiosque 
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� A partir da sétima fiada, é construída a empena para dar caimento 

ao telhado; 

� Para o madeiramento usou-se caibros; 

� Para o telhado foi usada a telha de fibrocimento. 

 
Figura 23. Fachada frontal e lateral esquerda do quiosque. 

 

 
 

3.4 DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE TÉRMICA DO 

COMPÓSITO 

 

Na impossibilidade de uso de um equipamento que medisse de forma direta a 

condutividade térmica desenvolveu-se e construiu-se um equipamento para medir 

indiretamente o parâmetro pretendido.  

Incidiu-se na amostra uma radiação proveniente de uma lâmpada incandescente 

de 100 watts, com iluminação frontal propiciada pelo envolvimento da mesma com 

papel alumínio. A lâmpada ficava em um suporte, e os raios de luz eram direcionados 

através de um cano PVC pintados de preto internamente para a amostra. A distância 

entre à lâmpada emissora e amostra era constante, garantindo-se a constância da 

radiação recebida pela amostra. 
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Foram realizados vários ensaios para proporções diversas de amostras. Media-se 

a radiação que chegava à amostra com um medidor de radiação da Instrutherm e media-

se às temperaturas das faces interna e externa da amostra, de espessura correspondente a 

10 mm, com termopares de cromel-alumel acoplados a um termômetro digital.  

 

                        
Figura 24. Equipamento usado para medir de forma direta a radiação solar, auxiliando no ensaio 

de condutividade térmica. 

 

Acompanha-se o aquecimento da amostra, até a estabilização da sua 

temperatura, e então com os dados medidos determinava-se a condutividade térmica a 

partir da equação mostrada na equação 3.1. A Figura 3.11 mostra o equipamento usado 

para auxiliar as medições de condutividade térmica. 

 

 

 (3.1) 

 

Onde: 

  

q = radiação incidente na amostra (W); 

K = Condutividade térmica (W/m.°C); 

A = área da amostra (m²); 

∆T = Variação de temperatura (°C); 

L = Comprimento (m). 
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Instrumento alternativo para 

medir de modo indireto a 

condutividade térmica.

Amostra utilizada para o 

ensaio da condutividade 

térmica.

 
25. Esquema de medição indireta da condutividade térmica do compósito. 

 

3.5 ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 

Para avaliar a resistência mecânica dos blocos foi realizado um ensaio de 

resistência à compressão, esse ensaio verifica a capacidade de carga que os blocos 

cerâmicos suportam quando submetidos a forças exercidas perpendicularmente sobre 

suas faces opostas e determina se as amostras oferecem resistência mecânica adequada, 

simulando a pressão exercida pelo peso da construção sobre os blocos.  

O não atendimento aos parâmetros normativos mínimos indica que a parede 

poderá apresentar problemas estruturais como rachaduras e, consequentemente, 

oferecerá riscos de desabamento à construção. 

Foram realizados ensaios de resistência à compressão no Laboratório de 

Concreto da UFRN utilizando-se uma prensa hidráulica com tensão de alimentação de 

220 V – 380 V e carga máxima de 300 toneladas. As normas utilizadas como referência 

foram a NBR 6461 (ABNT, 1983a) e a NBR 7171 (ABNT, 1983b) de blocos cerâmicos, 

o método de ensaio e as especificações de resistências mínimas referem-se à aplicação 

(no caso, vedação) e não ao tipo de material do qual os blocos são fabricados. Os 

valores mínimos exigidos por norma encontram-se na Tabela 1. 

A norma brasileira estabelece sete classes de resistência à compressão. Essa 

resistência é determinada a partir dos resultados obtidos pelas amostras durante o ensaio 

ou em função da informação prestada pelo fabricante. No caso de blocos cerâmicos com 

largura (L) inferior a 90 mm, a resistência mínima à compressão exigida é de 2,5 MPa. 

Independentemente da classificação, todas as amostras de blocos cerâmicos têm de 

atender ao requisito mínimo de 1,0 MPa. 
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Os blocos de vedação são projetados para serem assentados com os furos na 

horizontal, podem ser classificados em comuns e especiais. Os blocos comuns são de 

uso corrente e são classificados em A e B conforme sua resistência à compressão.  

Os especiais podem ser fabricados em formatos e especificações acordadas entre 

o fabricante e construtora, devendo prevalecer às condições das Normas NBR 7173 e da 

NBR 8042 (blocos cerâmicos para alvenaria). A Tabela 1 Apresenta os valores de 

resistência a compressão mínima segundo normas da ABNT. 

 

Tabela 1. Valores de resistência à compressão mínima segundo normas da ABNT. 

 

Tipo Resistência à compressão na área 

bruta (MPa) 

De vedação 
A 1,5 

B 2,5 

Portante 

C 4,0 

D 7,0 

F 10,0 

 

 

3.6 ÁREA DE ESTUDO – A CIDADE DE CEARÁ-MIRIM/ RN 

 

Cidade localizada na Região Metropolitana de Natal, na Microrregião de 

Macaíba, na Mesorregião do Leste Potiguar, e no polo Costa das Dunas. De acordo com 

o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 

2010, sua população é de 67.844 habitantes. Área territorial de 740 km². Localizado a 

28 km da capital do estado, Natal. 
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3.7 DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DO COMPÓSITO 

 

Para a determinação da massa específica do compósito foram feitos corpos de 

prova usando corpos descartáveis de 150 cm3, e depois de curados, mediu-se suas 

massas. A massa específica é a relação entre a massa e o volume do compósito.  

 

 

v

m
=ρ

 

Onde:  

 

ρρρρa= massa específica do compósito (g/cm
3) 

m = massa medida em balança (g) 

vs= volume do compósito(cm
3) 

 

 

 

3.8 DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL DE ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

Para esse ensaio utilizou-se a Norma NBR 9778/ versão corrigida 2006 que 

exige que os corpos de prova para várias formulações do compósito (D = 50mm e H = 

100mm) sejam imersos em água por um período de 72 horas, para em seguida 

determinar-se a quantidade de água absorvida pelas amostras. O teor de absorção de 

água é calculado pela equação abaixo. 

 

A (%) = Mh – Ms x 100 

                    Ms 

Onde: 

A (%) = teor de absorção em porcentagem; 

Mh = massa após o ensaio de absorção; 

Ms = massa do corpo de prova seco. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1.  DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE TÉRMICA 
 
A Tabela 2 apresenta os valores médios dos ensaios de condutividade térmica 

para todas as proporções de mistura estudadas. 

 

 

Tabela 2 Condutividade térmica média para as formulações já estudadas e em estudo. 

 

AMOSTRAS K (W/m.°C) 

CGI 0,20 

CGP 0,37 

CGIP 0,26 

 

 

O compósito utilizado nesse estudo apresentou baixa condutividade térmica, 

porém superior a outras composições já testadas. A introdução da raspa de pneu trouxe 

um aumento de 30% no volume do compósito em relação à composição com o isopor 

triturado, ambas com gesso e cimento como elementos bases. 

A condutividade da composição estudada esteve mais próxima da relativa ao  

gesso ( 0,4 W/m.°C) do que a relativa ao isopor ( 0,036 W/m.°C) e raspa de pneu (0,04 

W/m.°C). 

 

 

 

4.2.  MASSA ESPECÍFICA DO COMPÓSITO  

 

Inicialmente mediu-se a massa dos componentes utilizados na formulação do 

compósito, para um volume de 150 ml. A Tabela 3 apresenta os valores da massa de 

cada elemento e de sua massa específica. 
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Tabela 3. Massa de cada elemento do compósito e suas massas específicas.  

 

ELEMENTO MASSA (g) MASSA ESPECÍFICA (kg/m³) 

CIMENTO 137,3 913,3  

GESSO 116,1 773,3 

RASPA DE PNEU 56,2 373,3 

ISOPOR 3,0 20,0 

. 

 

Posteriormente foram  preparadas todas as formulações e adicionou-se água a 

cada formulação, fabricando-se as amostras frescas. Em seguida as amostras foram 

postas para secar ao sol por um período de 72 horas, e mediu-se a massa das amostras 

secas, apresentadas na Tabela 4 juntamente com a massa específica de cada formulação.  

 

 

 

Tabela 4. Massas específicas de todas as formulações testadas.  

 

ELEMENTO MASSA (Kg) MASSA ESPECÍFICA (Kg/m³) 

CGIPA 213,1 1087,2 

CGI 172,9 882,1 

CGP 217,9 1111,7 

CGIP 179,2 914,2 

                                                                                                                                            

Observou-se que o compósito apresentou massa específica 39% inferior à massa 

especificada composição CGPB, e foi superior apenas ao compósito com isopor 

triturado, em 3,5%.   

O compósito é bem mais leve que a alvenaria de tijolos comuns, de massa 

específica 1.600kg/m3, o que representa um fator bastante positivo durante o processo 

de assentamento dos blocos.  
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4.3.  ENSAIO DE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA 

 

A Tabela 5 apresenta os valores de resistência à compressão, obtidos para todas 

as configurações testadas, após 07, 14 e 28 dias de cura.  

 

 

Tabela 5. Resistência à compressão para todas as formulações estudadas.  

 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPa) 

FORMULAÇÃO  07 DIAS 14 DIAS 28 DIAS 

C.G.I. 2,50 3,00 3,10 

C.G.P. 3,10 4,18 4,31 

C.G.I.P. 1,0 1,24 1,62 

C.G.I.A. 2,10 2,43 2,68 
                                                                                                    

 

    A resistência mecânica a compressão esteve 8,0% acima da apontada pela 

norma, porém percebe-se que a mistura isopor-pneu, não produz uma resistência 

mecânica elevada. Os outros compósitos mostrados e já estudados apresentaram 

melhores níveis nesse parâmetro. Porém, apesar da menor resistência mecânica, o bloco 

fabricado está acima do limite mínimo da norma para bloco de vedação. 

 

 
 
4.4. ENSAIO DE RESISTÊNCIA TÉRMICA  

 
 

Foram coletadas de forma direta na habitação em análise as temperaturas das 

paredes internas, externas do lado exposto ao sol (SUL) e do ambiente interno a cada 15 

minutos, no intervalo de oito horas,  8:00  as 16:00 horas. Foram também coletadas para 

o mesmo período a sensação térmica do ambiente externo e a radiação solar global. 
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As Tabelas 6, 8 e 10 apresentam os valores das temperaturas internas e externas, 

assim como a diferença de temperatura entre as mesmas, temperatura ambiente e 

radiação nos dias de ensaios. Foram calculadas as médias horárias para os parâmetros 

medidos que se encontram mostrados nas tabelas 7, 9 e 11. Bem como o cálculo dos 

dados médios horários dos três dias de ensaio para o diagnóstico do conforto térmico na 

tabela 12. 

 

Tabela 6 Parâmetros do ensaio de conforto térmico – 1°Dia 

 

 

Tempo 1º 
dia (hora) 

Parede sul 
interna (C°) 

Parede sul 
externa (C°) 

∆T             
(C°) 

Tamb 
(C°) 

ST    
(C°) 

Iglo  
(W/m²) 

08:00 29,2 30,9 1,7 29 33 336 

08:30 29,6 31,1 1,5 28,8 38,8 551 

09:00 29,9 31,9 2,0 31,1 35,2 774 

09:30 30,8 33,6 2,8 30,7 34,6 683 

10:00 31,0 34,7 3,7 31,5 35,5 666 

10:30 31,7 36,4 4,7 31,5 35,3 864 

11:00 32,1 36,4 4,3 31,0 36,2 933 

11:30 32,4 36,6 4,2 32,1 36 790 

12:00 33,0 36,5 3,5 31,1 36 953 

12:30 32,9 40,1 7,2 32,3 36,5 780 

13:00 33,5 39,6 6,1 32,3 36,4 912 

13:30 33,7 40,4 6,7 31,8 35,9 822 

14:00 33,8 43,2 9,4 32,0 36 763 

14:30 34,1 40,7 6,6 32,0 35,9 678 

15:00 34,2 37,6 3,4 31,6 35,6 589 

15:30 34,2 42,3 8,1 31,2 35,6 484 

16:00 33,6 37 3,4 31,0 35,1 302 
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Tabela 7 Dados Médios Horários do ensaio de conforto térmico 1º dia 

 

Tempo 1º 
dia (hora) 

Parede sul 
interna (C°) 

Parede sul 
externa (C°) 

∆T    
(C°) 

Tamb 
(C°) 

ST    
(C°) 

Iglo 
(W/m²) 

8 – 9 29,6 31,3 1,7 29,6 33,6 553,7 

9 – 10 30,6 33,4 2,8 31,1 35,1 707,7 

10 – 11 31,6 35,8 4,2 31,7 35,7 821,0 

11 – 12 32,5 36,5 4,0 32,0 36,0 892,0 

12 – 13 33,1 38,7 5,6 32,2 36,2 881,6 

13 – 14 33,7 41,0 7,4 32,0 36 832,3 

14 – 15 34,0 40,5 6,5 31,9 35,9 676,6 

15 – 16 34,0 38,9 4,9 31,3 35,3 458,3 

Média 32,4 37,0 4,6 31,5 35,5 727,9 

 

 

Os blocos a ser utilizados para a construção de ambientes propiciaram uma 

significativa variação de temperatura, em função da elevada diferença de temperatura 

entre as paredes, com valor máximo alcançado de 9,4°C, às 14:00 o que demonstra a 

eficiência térmica do recheio de PET colocado no interior dos blocos fabricados.  

Percebeu-se que as diferenças de temperatura vão crescendo na medida em que o 

tempo de ensaio vai se processando, em função do acúmulo de calor com a incidência 

crescente da radiação solar na parede. No início do ensaio essa diferença foi 1,7°C e no 

final do ensaio, 4,9°C.  

A radiação solar global média para esse dia foi em torno de 728 W/m², com pico 

de 953 W/m². Esses índices de radiação solar global demonstram as boas condições 

solarimétricas desse dia. 

Em relação ao provável conforto térmico propiciado constatou-se uma diferença 

média em torno de 4°C entre os ambientes interno e externo, o que demonstra a boa 

eficiência dos blocos utilizados na construção do espaço projetado. 
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Tabela 8 Parâmetros do ensaio de conforto térmico – 2°Dia 

 
 

Tempo 2º 
dia (hora) 

Parede Sul 
Interna (°C) 

Parede Sul 
Externa (°C) 

∆T  
(°C) 

T amb 
(°C) 

ST  
(°C) 

Iglo 
(W/m²) 

08:00 29,6 30,55 0,95 28,8 32,8 424 

08:30 30,1 32,2 2,1 29,7 33,6 567 

09:00 30,65 32,5 1,85 30,6 35,6 652 

09:30 31,35 34,3 2,95 31,1 35,1 751 

10:00 31,6 34,45 2,85 31,5 35,5 724 

10:30 32,25 36,45 4,2 31,8 35,7 915 

11:00 32,6 37,1 4,5 32,6 36,7 923 

11:30 33 37,3 4,3 33 37,1 915 

12:00 33,3 39,1 5,8 33 37,1 950 

12:30 33,75 38,75 5 33,2 37,1 901 

13:00 34,1 40,5 6,4 33,2 37,3 953 

13:30 34,15 41,55 7,4 33 37,1 829 

14:00 34,3 42,2 7,9 32,5 36,5 698 

14:30 34,35 41,6 7,25 32,2 36,4 636 

15:00 34,4 42,5 8,1 32 36,2 502 

15:30 34,45 39,55 5,1 31,1 35 408 

16:00 34,4 41 6,6 31,3 35,1 353 
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Tabela 9 Dados médios horários do ensaio de conforto térmico 2° dia. 

 

Tempo 2º 
dia (hora) 

Parede Sul 
Interna (°C) 

Parede Sul 
Externa (°C) 

∆T  
(°C) 

Tamb. 
(°C) 

ST 
(°C) 

I glo 
(W/m²) 

8 – 9 30,1 31,4 1,3 29,7 34 547,6 

9 – 10 31,2 33,2 2,0 31,0 35,4 709,0 

10 – 11 32,2 35,5 3,3 31,9 36,0 854,0 

11 – 12 32,9 36,6 3,7 32,8 37,0 929,3 

12 – 13 33,7 37,9 4,2 33,1 37,2 934,7 

13 – 14 34,2 40,7 6,4 32,9 37,0 826,7 

14 – 15 34,4 41,2 6,8 32,2 36,4 612,0 

15 – 16 34,5 40,3 5,9 31,4 35,4 421,0 

Média 32,9 37,1 4,2 31,9 36 729,3 

 

 

Para esse segundo dia de testes a diferença máxima de temperatura entre as 

paredes externa e interna foi de 7,25°C, as 14:30.  A radiação média foi praticamente 

igual ao primeiro dia de testes, em torno de 730 W/ m² , com radiação máxima em torno 

de 953 W/ m²,  que demonstra as boas condições solarimétricas nesse dia de ensaio.  
 

 

De maneira análoga a máxima diferença entre as paredes interna e externa 

aconteceu para o período entre 14 e 15 horas, precisamente as 14:30. O comportamento 

da diferença entre as temperaturas ambiente externa e interna foi o mesmo do primeiro 

dia, 32,2°C. 
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Tabela 10 Parâmetros do ensaio de conforto térmico – 3°Dia. 

 

 

Tempo 3º 
dia (hora) 

Parede Sul 
Interna (°C) 

Parede Sul 
Externa (°C) 

∆T  
(°C) 

T amb 
(°C) 

ST  
(°C) 

I glo 
(W/m²) 

08:00 29,9 30,65 0,75 29,3 33,4 446 

08:30 30 32,95 2,95 29,4 33,4 580 

09:00 30,8 34,2 3,4 30,1 34,1 622 

09:30 31,2 34,7 3,5 30,8 34,8 791 

10:00 31,65 35,7 4,05 31,3 35,4 821 

10:30 32,25 36,6 4,35 31,8 35,8 950 

11:00 32,5 38,6 6,1 32,3 36,5 939 

11:30 33,55 39,5 5,95 32,8 36,9 991 

12:00 34,05 39,05 5 33 37,1 925 

12:30 33,95 40,3 6,35 33,5 37,5 787 

13:00 34,1 42,75 8,65 33 37,2 890 

13:30 34,65 44,3 9,65 33,3 37,3 825 

14:00 34,9 43,85 8,95 33,2 37,2 708 

14:30 34,9 43,35 8,45 32,5 36,5 693 

15:00 35 43,95 8,95 32,3 36,3 623 

15:30 34,85 43,75 8,9 32 36,2 494 

16:00 34,7 40,3 5,6 31,6 35,4 351 
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Tabela 11 Dados médios horários do ensaio de conforto térmico 3° dia. 

 

Tempo3º 
dia (hora) 

Parede Sul 
Interna (°C) 

Parede Sul 
Externa (°C) 

∆T 
(°C) 

T amb 
(°C) 

ST  
(°C) 

I glo     
(W/m²) 

8 – 9 30,2 32,3 2,1 29,6 33,6 549,3 

9 – 10 31,1 34,2 3,1 30,7 34,8 744,7 

10 – 11 32,1 36,1 4,0 31,8 35,9 903,3 

11 – 12 33,4 37,9 4,5 32,7 36,8 951,7 

12 – 13 34,0 39,1 5,1 33,1 37,3 867,3 

13 – 14 34,5 42,3 7,8 33,1 37,2 807,7 

14 – 15 34,9 43,1 8,2 32,7 36,7 674,7 

15 – 16 34,8 42,1 7,2 31,9 36,0 489,3 

Média 33,16 38,45 5,27 31,97 36 748,5 

 

 

Para o terceiro dia de testes a diferença máxima de temperatura entre as paredes 

externa e interna foi de 9,65°C, as 13:30. A radiação média esteve superior aos outros 

dois dias de ensaios que foi em torno de 750 W/m². Com radiação máxima de 991 W/ 

m² , que demonstra as boas condições solarimétricas nesse dia de ensaio.  

A máxima diferença entre as paredes interna e externa aconteceu para o período 

entre 13 e 14 horas, precisamente as 13:30. O comportamento da diferença entre as 

temperaturas ambiente externa e interna foi praticamente igual aos outros dias de 

ensaios, 33,3°C. 

Para uma ideia mais clara do comportamento assumido pelos parâmetros 

avaliados no teste de conforto térmico nos três dias de ensaios construiu-se a tabela e os 

gráficos das figuras. 

 
 

 
 
 



67 

 

 
 

Tabela 12 Dados médios dos três dias de ensaios para diagnóstico do conforto térmico. 
 

 

 

Média 
Dias 

Parede Sul 
Interna(°C) 

Parede Sul 
Externa (°C) 

∆T         
(°C) 

T amb 
(°C) 

ST 
(°C) 

I glo 
(W/m²) 

Média 1º 
Dia 

32,4 37,0 4,6 31,4 35,5 727,9 

Média 2º 
Dia 

32,9 37,1 4,2 31,9 36 729,3 

Média 3º 
Dia 

33,2 38,4 5,3 31,9 36 748,5 

 

 

A máxima diferença de temperatura alcançada entre as paredes externa e interna 

aconteceu para o terceiro dia de ensaio, correspondente, a 11,7 °C as 13:30 horas. 

Ressalte-se que esse dia teve um maior índice de radiação global incidente.  

A diferença média de temperatura entre os ambientes externo e interno da 

ESoppaço Ciência construído foi significativa, alcançando valor médio de 4°C. 

Em relação a outros blocos de mesma geometria fabricados os resultados 

alcançados foiram superiores, principalmente para o período entre 14 e 15 horas, com 

diferenças de temperatura em torno de 10°C. Tais resultados são relevantes para a 

obtenção de um bom conforto térmico no interior de residências fabricadas com a 

utilização do compósito estudado. 

As condições solarimétricas dos dias ensaiados foram muito boas, registrando-se 

picos de radiação solar global em torno de 1000 W/m², e média acima de 730 W/m² e 

umidade relativa média em torno de 60%, máxima de 65% e mínima de 50%. 

A Tabela 13 apresenta os valores de diferença de temperatura máxima para cada 

compósito já estudado. Ressalte-se que as dimensões dos blocos são variadas, assim 

como suas geometrias e composições.  
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Tabela 13 Análise da diferença de temperatura máxima para cada compósito já estudado 

 

Composição 
 
 

Tmax. 
 (°C) 

Horário Dimensões 

1,0 G + 1,0 EPS + 
0,3 C + 0,5 A + 0,3 

Água 

7,1 13: 00 0,328 m2 (0,67 m x 
0,49 m x 0,08 m) 

1,0 EPS + 1,0 P + 
1,0 G + 1,0 A + 0,67 
ou 1,0 C + 0,3 Água 

10,4 11: 00 0,51 m² (1,7 m x 0,3 
m x 0,15 m) 

C + G+ Areia + P 11,7 11: 30 0,182 m2 (0,52 m x 
0,35 m x 0,15 m) 

1,0 P Fino + 0,5 C + 
0,5 G + 0,5 A 

7 11: 30 0,21 m² (0,8 m x 
0,26 m x 0,1 m)  

1,0 C + 1,0 G + 

1,0 EPS + 1,0 P + 

0,3 ou 0,4 Água 

11.5 12: 45 0.036 m² (0,18 m x 
0,2 m)  

1,0 G + 1,0 EPS + 
1,0 C + 1,0 P + 0,3 

Água 

12,4 13: 30 0,21 m² (0,8 m x 
0,26 m x 0,1 m) 

1,0G + 1,0 EPS + 
1,0C + 1,0P + 0,3 

Água 

 
9,4 

 
14: 00 

 
0,21m² (0,8m x 
0,26m x 0,1m) 

      

 

 

4.5. ANÁLISE PRELIMINAR DE CUSTO 

 

O custo de um bloco fabricado com o material compósito estudado com 

dimensões L = 26 cm; C = 80 cm e E = 10 cm ficou em torno de R$ 4,00. 

Considerando-se que equivale a uma área correspondente a 5,25 tijolos, de custo R$ 

2,10, e que por não necessitar de reboco, diminui significativamente o custo de mão de 

obra e a quantidade de cimento e areia na obra. Ressalte-se ainda o melhor conforto 

térmico que pode ser propiciado pelos blocos desse material compósito. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Tomando como referência os resultados dos ensaios efetuados com o compósito 

em questão, apresentam-se as conclusões e sugestões desse presente trabalho. 

 

5.1. CONCLUSÕES 

 

1. O compósito estudado é viável para ser usado como material de construção, 

uma vez que foi satisfatória à resistência térmica dos blocos, apresenta resistência 

mecânica à compressão compatível com blocos de vedação, segundo a NBR 6461, e 

apresenta um tempo de cura menor em comparação aos materiais tradicionais; 

2. O processo de fabricação do bloco proposto é simples podendo ser repassado 

para as comunidades que possam fabricar tais unidades em regime de mutirão; 

3. Deduziu-se que a rapidez do processo construtivo está associada à dimensão 

do bloco ecológico que possui maior área em relação aos tijolos de cerâmica vermelha. 

4. A resistência à compressão obtida para o compósito utilizado está acima do 

limite inferior previsto pela norma para alvenaria de vedação, o que torna este 

compósito viável para o fim proposto.  

5. A condutividade térmica do bloco de material compósito demonstrou uma 

boa resistência térmica, característica importante para a obtenção de um significativo 

conforto térmico no interior de uma residência.  

6. A técnica de construção pela utilização de blocos mostrou-se eficaz para o 

processo construtivo, podendo produzir uma edificação mais rápida, pelo fato do 

compósito curar rapidamente; 

7. Uma grande vantagem da utilização do compósito é que após a edificação das 

paredes não é necessário acabamento por reboco, necessitando apenas pintura, o que 

minimiza o custo de mão de obra; 

8. O custo de fabricação da residência pode ser reduzido, em relação aos 

materiais convencionalmente usados, uma vez que reduz significativamente o custo de 

mão de obra. 

9. As construções edificadas apresentaram boa estética e os blocos utilizados 

significativa variação de temperatura em suas superfícies interna e externa, o que pode 

ser promissor para a construção de uma residência de médio porte, que será objeto de 

duas Teses de Doutorado em andamento. 
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5.2. SUGESTÕES 

 

1. Acrescentar areia na composição para aumentar a resistência mecânica do 

compósito; 

 

2. Construir blocos com outros tipos de recheios e compará-los com os blocos 

mostrados nesse trabalho; 

 
 

3. Fazer um estudo de viabilidade econômica para a unidade habitacional a ser 

construída; 

 

4. Produzir laje com o compósito de maior resistência mecânica; 

 

5. Fazer a composição de custos de cada formulação para fabricação dos blocos; 

 

6. Sabendo que o gesso e EPS são ótimos isolantes acústicos é preciso fazer um 

estudo de resistência acústica do material; 

 
7. Reproduzir os testes realizados no Espaço Ciência e no quiosque edificado. 

 

8. Produzir telhas ecológicas  usando uma nova formulação para o compósito; 

 

9. Estudar a viabilidade do compósito para a produção de bloquetes ecológicos 

para serem usados em pavimentação. 
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