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RESUMO

Apresenta-se um novo tipo de isolamento térmico para tubos condutores de água
quente, que pode ser utilizado em sistemas solares para aquecimento de água, que
consiste de um compósito, de diferentes formulações, á base de gesso, cimento , EPS
triturado, dendê e água. Tal compósito tem como principais características seus fáceis
processos de fabricação e montagem de baixo custo. Serão apresentados resultados
comparativos relativos aos ensaios térmicos e de materiais dos tubos propostos. Foram
utilizadas quatro formulações para a fabricação dos tubos, com três diâmetros 70, 65 e
42mm. Foi também testada a espuma elastomérica convencionalmente utilizada para
isolamento térmico até 110°C, para uma análise comparativa com o tubo compósito
isolante térmico proposto. Demonstrar-se-á que o custo de fabricação de tais tubos
alternativos é competitivo com a espuma elastomérica ensaiada, porém os resultados do
teste de resistência térmica do tubo compósito, para a faixa de temperatura analisada,
são inferiores. Um fator positivo da utilização do tubo-compósito proposto seria a
reciclagem do EPS tão danoso ao ambiente, representando uma aplicação científica
ambientalmente correta.
Palavras-chave: compósito, isolante térmico, reciclagem, baixo custo.

ABSTRACT

It presents a new type of insulation for ductwork hot water, which can be used in solar
systems for heating water, which consists of a composite of different compositions
based on plaster, cement and EPS ground, palm and water. This composite has as its
main features easy assembly and manufacturing processes and low cost. Comparative
results will be presented on the tests of materials and thermal tubes proposed. Four
formulations were used to manufacture tubes with three diameters 70, 65 and 42mm. It
was also tested conventionally used for elastomeric foam insulation to 110 ° C, for a
comparative analysis with the composite pipe insulator proposed. It will demonstrate
that the cost of manufacturing of such tubes is competitive with alternative elastomeric
foam tested, but results of the composite tube to the temperature range studied, are
lower. Another drawback of the composite insulator tube is its large mass. It would be
important to test such a composite for greater levels of temperature to a diagnostic
technique competitive with conventionally used insulators. A positive factor of using
the proposed composite-tube would be the recycling of EPS so damaging to the
environment, representing an environmentally friendly application of science.

Keywords: composite, thermal insulation, recyclability, low cost.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1. Fórmula estrutural da cadeia de poliestireno................................................20
Figura 2.2. Resistência a Compressão do EPS para densidades variadas.......................23
Figura 2.3. O dendezeiro.................................................................................................28
Figura 2. 4. Isolante térmico para tubos – alumínio corrugado.......................................29
Figura 2. 5. Isolante térmico para tubos – Emulsão asfáltica..........................................30
Figura 2. 6. Isolante térmico para tubos – Poliuretano....................................................31
Figura 2. 7. Isolante térmico para tubos – Isopor............................................................32
Figura 2. 8. Isolante térmico para tubos – Lã de vidro....................................................32
Figura 2. 9. Isolante térmico para tubos – Lã de rocha...................................................33
Figura 2. 10. Isolante térmico para tubos – Silicato de cálcio.........................................33
Figura 2. 11. Isolante térmico para tubos – Fibra cerâmica............................................34
Figura 2. 12. Isolante térmico para tubos – Alumínio liso..............................................35
Figura 2. 13. Isolante térmico flexível para tubos – espuma elastomérica......................36
Figura 3.1. Amostras dos tubos isolantes fabricadas.......................................................37
Figura 3.2. Etapas do processo de fabricação do tubo-compósito isolante ....................38
Figura 3.3. Triturador e EPS triturado.............................................................................41
Figura 3.4. Pó fino de dendê obtido - 0,6mm..................................................................42
Figura 3.5. Equipamento usado para medir de forma direta a radiação, auxiliando no
ensaio de condutividade térmica......................................................................................43
Figura 3.6. Esquema de medição indireta da condutividade térmica do compósito.......44
Figura 3.7. Ensaio em realização para a determinação da resistência térmica de cada
tubo-compósito fabricado................................................................................................45

Figura 3.8. Ensaio com a espuma elastomérica de diâmetro 42mm................................46
Figura 4.1. Comportamento assumido no teste de resistência térmica para todas as
formulações e diâmetros ensaiados.................................................................................50
Figura 4.2. Comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para os níveis de
temperatura medidos - Formulação 1G +1C+1,0I.........................................................52
Figura 4.3. Comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para os níveis de
temperatura medidos – Formulação 2 (1G +1C+1,5I)....................................................53
Figura 4.4. Comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para os níveis de
temperatura medidos – Formulação 3 (1G +1C+2I).......................................................54
Figura 4.5. Comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para os níveis de
temperatura medidos – Formulação 4 (1G +1C+1D)......................................................55
Figura 4.6. Comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para os tubos de 70
mm nas formulações testadas.........................................................................................57
Figura 4.7. Comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para os tubos de 65
mm nas formulações testadas..........................................................................................58
Figura 4.8. Comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para os tubos de 42
mm nas formulações testadas..........................................................................................59
Figura 4.9. Comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para a espuma
elastomérica de 42 mm....................................................................................................60
Figura 4.10. Comportamento comparativo da resistência térmica entre o tubo-compósito
de 42mm estudado e a espuma elastomérica de mesmo diâmetro.................................62
Figura 4.11. Tubo-compósito em uso em um sistema solar para aquecimento de água.63

LISTA DE TABELAS

Tabela

4.1.

Massa

das

amostras

dos

tubos-compósitos

isolantes

térmicos

fabricados.........................................................................................................................47
Tabela 4.2. Massa específica das amostras dos tubos-compósitos isolantes...................47
Tabela 4.3. Valores da massa de 1,0 metro do tubo-compósito isolante térmico
fabricado..........................................................................................................................48
Tabela 4.4. Valores médios dos ensaios de condutividade térmica para todas as
proporções de mistura estudadas.....................................................................................49
Tabela 4.5. Resultados gerais dos testes de resistência térmica......................................50
Tabela 4.6. Tempo de resfriamento da água para os tubos com os diâmetros escolhidos (Formulação 1G +1C+1I)................................................................................................51
Tabela 4.7. Tempo de resfriamento da água para os tubos com os diâmetros................52
Tabela 4.8. Tempo de resfriamento da água para os tubos com os diâmetros escolhidos
Formulação 3 (1G +1C+2I)............................................................................................53
Tabela 4.9. Tempo de resfriamento da água para os tubos com os diâmetros escolhidos
Formulação (1G +1C+1D)...............................................................................................55
Tabela 4.10. Tempo de resfriamento da água para os tubos de 70 mm para as
formulações testadas........................................................................................................56
Tabela 4.11. Tempo de resfriamento da água para os tubos de 65 mm para as
composições testadas.......................................................................................................57
Tabela 4.12. Tempo de resfriamento da água para os tubos de 42 mm nas formulações
testadas.............................................................................................................................59
Tabela 4.13. Tempo de resfriamento da água para a espuma elastomérica de 42...........60
Tabela 4.14. Tempo de resfriamento da água para o tubo-compósito e espuma
elastomérica de 42 mm....................................................................................................61
Tabela 4.15. Resultados do ensaio de absorção de água para duas amostras..............62

SUMÁRIO
1.

INTRODUÇÃO .................................................... Erro! Indicador não definido.
1.1. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO ...... Erro! Indicador não definido.
1.2. OBJETIVOS.............................................. Erro! Indicador não definido.
1.2.1. OBJETIVO GERAL ................................ Erro! Indicador não definido.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................. Erro! Indicador não definido.

2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................. Erro! Indicador não definido.
2.1. MATERIAIS COMPÓSITOS .................. Erro! Indicador não definido.
2.2

O EPS (ISOPOR) ...................................... Erro! Indicador não definido.
2.2.1 As principais características do EPSErro! Indicador não definido.

2.3

O GESSO ................................................... Erro! Indicador não definido.
2.3.1 As propriedades do gesso ............... Erro! Indicador não definido.

2.4

CIMENTO PORTLAND .......................... Erro! Indicador não definido.

2.5

O DENDÊ (SILVA, 2010) ......................... Erro! Indicador não definido.
2.5.1 Potencial da cultura do dendê ......... Erro! Indicador não definido.
2.5.2 Resíduos gerados ........................... Erro! Indicador não definido.

2.6

ISOLANTES TÉRMICOS PARA TUBOS ............. Erro! Indicador não
definido.
2.6.1 Alumínio Corrugado ...................... Erro! Indicador não definido.
2.6.2 Emulsão asfáltica ........................... Erro! Indicador não definido.
2.6.3 Poliuretano..................................... Erro! Indicador não definido.
2.6.4 EPS ( Isopor) ................................. Erro! Indicador não definido.
2.6.5 Lã de Vidro .................................... Erro! Indicador não definido.
2.6.6 Lã de Rocha ................................... Erro! Indicador não definido.
2.6.7 Silicato de Cálcio ........................... Erro! Indicador não definido.
2.6.8 Fibra Cerâmica............................... Erro! Indicador não definido.

2.6.9 Alumínio liso ................................. Erro! Indicador não definido.
2.6.10 Espuma Elastomérica ..................... Erro! Indicador não definido.
3.

MATERIAIS E MÉTODOS................................. Erro! Indicador não definido.
3.1

FABRICAÇÃO DOS TUBOS ISOLANTES. .......... Erro! Indicador não
definido.

3.2

FABRICAÇÃO DAS FORMULAÇÕES DOS COMPÓSITOS ... Erro!
Indicador não definido.
3.2.1 EPS ................................................ Erro! Indicador não definido.
3.2.2 Pó de Dendê................................... Erro! Indicador não definido.

3.3

CARACTERIZAÇÃO DO COMPÓSITO .............. Erro! Indicador não
definido.
3.3.1 Determinação da condutividade térmica do compósito ........... Erro!

Indicador não definido.

3.4
4.

5.

6.

3.3.2

Determinação da massa específica do compósito..........................44

3.3.3

Determinação do percentual de absorção de água.........................44

TESTE DE RESISTÊNCIA TÉRMICA .. Erro! Indicador não definido.

RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................ Erro! Indicador não definido.
4.1

MASSA ESPECÍFICA .............................. Erro! Indicador não definido.

4.2

CONDUTIVIDADE TÉRMICA ............... Erro! Indicador não definido.

4.3

RESISTÊNCIA TÉRMICA ...................... Erro! Indicador não definido.

4.4

ABSORÇÃO DE ÁGUA ........................... Erro! Indicador não definido.

4.5

COMPARAÇÃO DE CUSTO .................. Erro! Indicador não definido.

CONCLUSÕES E SUGESTÕES ......................... Erro! Indicador não definido.
5.1

CONCLUSÕES ......................................... Erro! Indicador não definido.

5.2

SUGESTÕES ............................................. Erro! Indicador não definido.

REFERÊNCIAS ................................................... Erro! Indicador não definido.

1. INTRODUÇÃO
1.1

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
Em função da crescente utilização e pela busca de energias renováveis, visando à

preservação do meio ambiente, têm sido feitas inúmeras pesquisas que objetivam a
descoberta de novos materiais, mais eficientes e menos agressivos à natureza, ao mesmo
tempo em que são economicamente viáveis à sociedade.
Essa preocupação crescente com o meio ambiente está atualmente aliada à
inevitável redução de custos que pretende otimizar a produção e tornar o produto final
mais acessível. Torna-se, portanto, imprescindível a utilização de matérias-primas
alternativas e com boa aceitação no mercado (SOUZA, 2006).
Neste contexto, novos materiais compósitos surgem a cada dia, aliando o
conhecimento produzido por especialistas com as mais novas tecnologias a serviço de
uma produção industrial mais racional e limpa. Tudo isso leva em consideração as
propriedades e características desses materiais, pois os mesmos devem ser viáveis em
termos de resistência mecânica, densidade, temperatura mínima e máxima, resistência à
compressão, condutibilidade térmica, resistência à difusão de vapor d’água, resistência
ao fogo, entre outros (SOUZA,2002).
Essas propriedades são determinantes na definição de aplicabilidade, estando
diretamente ligadas à matriz, sendo que a empregabilidade e aderência destes poderão
criar uma interface na qual as propriedades individuais praticamente desaparecem,
dando lugar às propriedades que vão caracterizar o compósito (MANO, 1999).
O uso de isolamentos térmicos para a condução de fluido quente é uma das
aplicações nos campos térmico e de materiais que tem merecido destaque em pesquisas
científicas, na busca de um material que tenha as características de boa eficiência
térmica, boa resistência e baixo custo (SANTOS,2008).

Inúmeras pesquisas têm sido implementadas utilizando-se novos materiais que
permitam a melhoria da resistência térmica, a passagem de um fluido no seu interior,
que seja resistente às intempéries, tenha baixo peso, boa resistência mecânica, tenha
facilidade de tomar varias formas, e principalmente que seja de custo mais baixo que os
isolantes convencionais. Neste campo os materiais poliméricos, cerâmicos e compósitos
são os mais estudados (Souza, 2006).
Em tais estudos os principais parâmetros que caracterizam a eficiência de um
isolamento térmico são: densidade, forma, composição, espessura, temperatura mínima
e máxima que suporta, resistência à compressão, absorção de água, coeficiente de
condutibilidade térmica, cheiro, cor, resistência à flexão, resistência ao cisalhamento,
resistência à vibração mecânica, estabilidade térmica, fator de resistência à difusão do
vapor de água, resistência ao fogo, e outras (SANTOS, 2008).
Dentre os materiais mais utilizados no isolamento de tubos para a condução de
calor podemos citar: poliuretano, isopor, alumínio corrugado, lã de rocha, fibra
cerâmica, espuma elastomérica, lã de vidro, silicato de cálcio, sendo os mais
apropriados para tubos, o poliuretano em calha e as espumas elastoméricas (isolatec).
Buscando uma alternativa para a confecção de um tubo mais barato, eficiente
termicamente e viável em termos de resistência mecânica, fabricou-se e estudou-se um
novo tipo de isolamento térmico para tubo, constituído por um compósito cerâmico a
base de gesso, cimento, isopor ou dendê, materiais de baixo custo e de baixa
condutividade térmica.
Foram definidas as formulações entre os materiais do compósito, levando-se em
conta as resistências mecânica e térmica, massa, absorção de água, dentre outros
parâmetros.
Neste contexto, o presente estudo objetiva apresentar a viabilidade da utilização
de um novo compósito que usa um material reciclável, danoso ao meio ambiente, o
EPS, buscando-se contribuir para uma indústria mais produtiva e menos agressiva à
natureza, que leve em consideração a sustentabilidade na produção de materiais.

1.2

OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GERAL
Apresentar as viabilidades térmica, econômica e de materiais de um tubo

isolante térmico fabricado em material compósito a base gesso, cimento, EPS triturado
ou dendê, a ser utilizado em tubos condutores de água quente.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Definir as proporções entre os elementos do compósito.

•

Desenvolver um processo de fabricação do tubo isolante térmico;

•

Escolher os diâmetros mais adequados para obtenção de significativa

resistência térmica e baixa massa;
•

Desenvolver um método para análise térmica do tubo compósito

fabricado;
•

Determinar a formulação do compósito mais viável para o fim proposto;

•

Comparar os resultados obtidos com o tubo-isolante de compósito com o

isolante térmico convencional espuma elastomérica.
•

Comparar o custo do tubo-isolante de compósito com o isolante térmico

convencional espuma elastomérica.
A presente dissertação é composta por cinco capítulos, os quais tratam dos
seguintes assuntos:
Justificativa para o estudo, seus objetivos gerais e específicos – Capítulo 1;
Estudo dos principais tipos de isolantes térmicos para tubos condutores de água
quente – Capítulo 2;
Apresentação dos insumos utilizados no projeto, do processo de fabricação dos
tubos e dos ensaios realizados – Capítulo 3.
Apresentação dos resultados obtidos nos ensaios realizados e discussão destes –
Capítulo 4.
Finalmente são apresentadas de forma global as conclusões das análises
realizadas e algumas sugestões – Capítulo 5.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. MATERIAIS COMPÓSITOS
Novos materiais com alta resistência e baixa densidade podem ser obtidos
combinando-se dois ou mais materiais, por exemplo: a fibra de vidro ou de carbono
combinadas com algum tipo de resina, bastante usados nas indústrias náutica e
aeroespacial, respectivamente. Materiais multifásicos, feitos artificialmente, para
obtenção de melhores características mecânicas provenientes dessa combinação, são
chamados de materiais compósitos.
Materiais compósitos são resultantes da combinação entre dois ou mais materiais
de modo a formar um novo produto com características diferentes dos seus constituintes
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. O papel da matriz é manter a orientação das fibras e seu
espaçamento, transmitir as forças de cisalhamento entre as camadas das fibras (para que
o compósito resista à dobras e à torções) e protegê-las do ambiente exterior (GOMES,
2010).
O componente estrutural pode ser um material orgânico ou inorgânico (metálico
ou cerâmico), de forma regular ou irregular, fibroso (tecido ou não-tecido) ou
pulverulento (esférico ou cristalino), com fragmentos achatados (como flocos) ou como
fibras muito curtas, de dimensões quase moleculares, de material monocristalino
(“whisker”). Os materiais estruturais devem apresentar resistência, rigidez e
maleabilidade que, geralmente, se encontram nas fibras. O seu papel é suportar as
cargas máximas e impedir que as deformações ultrapassem limites aceitáveis
(SANTOS, 2008).

O uso de compósitos ocorre desde a pré-história, onde mistura de argila com
palha de trigo ou de arroz produzia materiais com melhor maleabilidade e com menor
desenvolvimento de fraturas (Silva, 2010). Em 5000 a.C., o homem utilizou uma
combinação de junco e piche na construção de botes, onde o piche serviu como adesivo.
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 (SILVA, 2010).
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 vôo de aeronaves
e veículos de reentrada na atmosfera.
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 (SILVA, 2010)
Materiais pozolânicos podem melhorar significativamente as propriedades dos
compósitos tanto no estado fresco como endurecido, melhorando também sua
durabilidade através da reação pozolânica realizada por esses materiais que transformam
o hidróxido de cálcio, cristais grandes e instáveis, em estruturas cristalinas menores e
mais resistentes, o CSH (silicato de cálcio hidratado) (SANTOS,2008).
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 torna os compósitos interessantes materiais
de aplicação em engenharia (SANTOS, 2008).

2.2. O EPS (ISOPOR)
EPS é a sigla internacional do Poliestireno Expandido, de acordo com a Norma
DIN ISO-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 essa empresa. Em Portugal é conhecido pelo nome de “esferovite”.
O EPS foi descoberto em 1949 pelos químicos Fritz Stastny e Karl Buchholz, quando
trabalhavam nos laboratórios da Basf, na Alemanha. A Figura 2.1. mostra um
monômero da cadeia de poliestireno.

Figura 2.1. Fórmula estrutural da cadeia de poliestireno.
Fonte: ABRAPEX,(2008, p. 01)
O EPS é um plástico celular rígido, resultante da polimerização do estireno em
água. Em seu processo produtivo não se utiliza e nunca se utilizou o gás
CFC(Clorofluorcarboneto) ou qualquer um de seus substitutos. Como agente expansor
para a transformação do EPS, emprega-se o pentano, um hidrocarboneto que se
deteriora rapidamente pela reação fotoquímica gerada pelos raios solares, sem
comprometer o meio ambiente (ABRAPEX,2008).
O produto final é composto de pérolas de até 3 milímetros de diâmetro, que se
destinam à expansão. No processo de transformação, essas pérolas são submetidas à
expansão em até 50 vezes o seu tamanho original, através de vapor, fundindo-se e
moldando-se em formas diversas.(MANO,1999).
Os produtos finais de EPS são inodoros, não contaminam o solo, água e ar, são
100% reaproveitáveis e recicláveis e podem voltar à condição de matéria-prima.O EPS
tem inúmeras aplicações em embalagens industriais, artigos de consumo (caixas

térmicas, pranchas, porta-gelo etc.) e até mesmo na agricultura. É na construção civil,
porém, que sua utilização é mais difundida. O EPS é comprovadamente um material
isolante. Sem ele, os países mais evoluídos não construiriam de modo atualizado e
econômico, visando a economia de energia.(SOUZA,2006).
Nos últimos 35 anos esse material ganhou uma posição estável na construção
civil, em especial na construção de prédios, em que as características mecânicas das
placas e chapas (materiais considerados bidimensionais) utilizadas nos projetos são
padronizadas, não apenas por suas características isolantes, mas também por sua leveza,
resistência, facilidade de manuseio e baixo custo(SOUZA,2006).
Sendo um material plástico na forma de espuma com microcélulas fechadas,
composto basicamente de 2% de poliestireno e 98% de vazios contendo ar, na cor
branca, inodoro, reciclável, não poluente, fisicamente estável, é sem dúvida um material
isolante

da

melhor

qualidade

nas

temperaturas

de

-70°

a

80°

Centígrados(GOMES.2010).
Resistente, fácil de cortar, leve e durável, é o melhor material para
preenchimento de rebaixos ou vazios necessários a vários processos construtivos,
principalmente lajes e painéis pré-fabricados ou semi industrializados. Pelas mesmas
qualidades pode ser a solução para aterros estáveis sobre solos frágeis(GOMES,2010).
O EPS não é biodegradável, mas é reciclável. Processadores reciclam sobras de
produção e corte de blocos, para serem usadas com grandes vantagens em outros
produtos(GOMES,2010).

2.2.1. As principais características do EPS
As principais características do isopor e que lhe concedem uma grande
versatilidade de utilização, são:(SOUZA et al, 2006).
Baixa condutibilidade térmica – A propriedade mais importante do EPS é sua
capacidade de resistir à passagem do calor. Isto se deve a sua estrutura celular, que é
constituída por milhões de células fechadas com diâmetros de alguns décimos de
milímetros e com paredes de 1,0 mm. Esta espuma é composta de aproximadamente por
2% de poliestireno e 98% de ar. Assim o fator decisivo para a boa capacidade de

isolamento térmico do EPS é o de manter, permanentemente, uma grande quantidade de
ar, quase imóvel, dentro das suas células.
Isolamento térmico é expresso no Coeficiente de Condutibilidade Térmica
(CCT), habitualmente medido em [W/m◦C]. Um coeficiente menor denota uma
capacidade de isolamento térmico superior. A estrutura de células fechadas, cheias de
ar, dificultam a passagem do calor o que confere ao isopor um grande poder isolante .
(K = 0,030 W/m°C);
Leveza – As densidades do isopor variam entre os 13 - 35 kg/m3, permitindo
uma redução substancial do peso das construções;
Fácil manuseio – O isopor é um material que se trabalha com as ferramentas
habitualmente disponíveis, garantindo a sua adaptação perfeita à obra. O baixo peso do
isopor facilita o manuseio do mesmo em obra. Todas as operações de movimentação e
colocação resultam significativamente em ganho de tempo.
Propriedades mecânicas – As propriedades mecânicas mais importantes do EPS
são as resistências à compressão, flexão, tração e à fluência sob compressão. Na
compressão, o EPS comporta-se de uma maneira elástica até a deformação atingir cerca
2% da espessura da placa. Nesta situação, uma vez retirada a força que provocava a
deformação, a placa recupera a espessura original. Aumentando a força de compressão,
supera-se o limite de elasticidade e verifica-se uma deformação permanente de parte das
células que, no entanto, não se rompem. Em aplicações de deformação permanente do
EPS, deve-se escolher a massa volumétrica para que se obtenham valores de
compressão inferiores a 1% em longo prazo. Apesar de muito leve, o isopor tem uma
resistência mecânica elevada, que permite o seu emprego onde esta característica é
necessária. É um material que pesa entre 13 a 35 kg/m3, e tem uma resistência à
compressão de 1 a 2 kg/cm2, conforme mostra a Figura 2.2.

Figura 2.2. Resistência a Compressão do EPS para densidades variadas.
Fonte: ABRAPEX,(2008, p. 06)

Baixa absorção de água – O EPS praticamente não absorve água, sendo um
material não 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. Esta propriedade é
muito importante devido ao fato da água deteriorar a capacidade de isolamento de um
material isolante térmico;
Econômico – Tomando em conta os diversos parâmetros como as quebras, mão
de obra, manuseamento, baixo peso, transporte, armazenagem, a embalagem em isopor
resulta economicamente vantajosa;

2.3. O GESSO

O gesso é um aglomerante produzido a partir da gipsita (também denominada
por pedra de gesso), composto basicamente de sulfato de cálcio di-hidratado.
Historicamente foi utilizado como ligante em povos da Antiguidade que ocupavam
zonas com climas secos, tais como o Egipto ou a Fenícia. Após a extração da pedra de
gesso, este material é britado, ou seja, é fragmentado mecânicamento formando
pequenos pedaços de pedra. É feita em seguida a calcinação desses mesmos fragmentos
num forno rotativo a cerca de 160°C. Neste processo o material perde água, formando

assim sulfato de cálcio semi-hidratado (CaSO4 2H2O). Uma vez calcinado, o material é
moído formando o característico pó branco que é comercializado (GOMES, 2010).
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
substrato quando do 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 tornam resíduos sólidos que 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).
2.3.1. As propriedades do gesso
Encontrado praticamente em todo o mundo, o gesso ocorre 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 a grande
vantagem de emitir menos gás carbônico (CO2) que o cimento Portland durante o seu
processo industrial de fabricação (SILVA, 2010).
O gesso pode ser encontrado ainda sob a forma de agregados granulares, quando
recebe o nome de alabastro, ou em veios fibrosos, com o nome de espato-de-cetim, em
virtude do brilho sedoso. A forma pulverulenta, não cristalizada, recebe o nome de
gipsita. Em geral tem cor branca, mas impurezas diversas podem dar-lhe aspecto
acinzentado, amarelado, rosado ou marrom (SOUZA, 2008).
Quando se umedece o gesso com cerca de um terço de seu peso em água, formase 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 (GOMES, 2010).
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 é um sulfato de cálcio com duas moléculas de água
(CaSO4)2H2O, em geral acompanhada de impurezas como SiO2, Al2O3, FeO, CaCO3 e
MgO, num total não ultrapassando 6% (SILVA, 2010).
Na composição do cimento portland,o gesso também está presente na proporção
de dois a três por cento, 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 (GOMES, 2010).
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 e seu baixo impacto ambiental, pois devido a
sua baixa temperatura de calcinação (o cal, por exemplo, é calcinado à cerca de 800◦C)
implicando em um consumo de energia muito baixo, reduzindo o impacto ambiental do
processo produtivo.(GOMES,2010).

2.4. CIMENTO PORTLAND
O cimento é um material cerâmico que, em contato com a água, produz reação
exotérmica de cristalização de produtos hidratados, ganhando assim resistência
mecânica. É o principal material de construção usado na construção como aglomerante
e uma das principais commodities mundiais, servindo até mesmo como indicador
econômico.
Já no Antigo Egito era utilizada um material feito de gesso calcinado como
aglomerante. Entre os gregos e romanos, eram usados solos vulcânicos das

proximidades de Pozzuoli ou da ilha de Santorini, que endureciam depois de misturadas
com água.
O cimento Portland é constituído principalmente de material calcário,como
rocha alcária 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, Fe20 3, 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
propositalmente incorporados à mistura por adição de materiais secundários, como a
bauxita e o minério de ferro. (GOMES, 2010)
2.5. O DENDÊ (SILVA, 2010)
A cadeia produtiva do dendê ou óleo de palma, que vai da produção agrícola,
passando pela extração, refino e seguindo até a oleoquímica, produz insumos e bens de
consumo final de alto valor comercial, base para as indústrias química, farmacêutica e
alimentícia.
Um complexo agrícola-oleoquímico baseado no dendê, impõe crescentes e
novos encadeamentos industriais a partir oleoquímica de básicos: ácidos graxos, álcoois
graxos , aminas e amidos graxos e glicerina. É um dos mais promissores campos, tanto
pela elevada participação da bio-tecnologia, como pelas possibilidades de investimentos
em capital na alta tecnologia.
A produção mundial de gorduras de origem vegetal situou-se em torno de 3,5
milhões de toneladas em 1980. O óleo de dendê participou com 8,3%, ocupando o 5º
lugar no mercado mundial de óleos (OIL WORLD, 1998).
A produção brasileira, estimada em 70.000 toneladas de óleo de dendê/ano, é
proveniente de dendezais subespontâneos, com produtividade que varia de 1 a 5
toneladas de cachos/ha, com rendimento de 10 a 13% de óleo. Esse rendimento é baixo
quando comparado com áreas plantadas com material melhorado que produzem em
média de 15 a 20 toneladas de cachos / ha, com rendimento de 20% (CEPLAC, 2000).
No Sul da Bahia, o dendezeiro subespontâneo é conhecido pelos nomes vulgares
de “comum”, “caroço duro” ou “crioulo”. Outras denominações como “periquito” ou

“dendê das almas” são usuais. Apesar da baixa produtividade os dendezais
subespontâneos vêm sendo explorados extensivamente durante décadas por processos
artesanais de extração de óleo, visando atender à demanda interna do País (SILVA,
2010).
Um dos maiores desafios da humanidade no próximo século será descobrir o
caminho para reestruturar seu modo de produção e consumo da energia, de maneira que
não seja autodestrutivo e que não degrade o meio ambiente. E um desses caminhos é a
utilização das energias renováveis que não produzem emissões de gases de efeito estufa.

2.5.1. Potencial da cultura do dendê
O óleo de dendê ou palma ocupa hoje o 2° lugar em produção mundial de óleos
e ácidos graxos, representando 18,49% do consumo mundial. Graças ao seu baixo custo
de produção, boa qualidade e ampla utilização, o óleo de dendê é um dos mais
requeridos como matéria-prima para diferentes segmentos nas indústrias oleoquímicas,
farmacêuticas, de sabões e cosméticos. Seu uso principal é na alimentação humana,
responsável pela absorção de 80% da produção mundial, na fabricação de margarinas,
gorduras sólidas, óleo de cozinha, maionese, panificação, leite e chocolate artificiais e
outros produtos da indústria alimentícia e para fritura industrial (SANTOS, 2008).
Atualmente, portanto, é possível afirmarmos que a cultura do dendê é hoje, uma
das mais importantes atividades agro-industriais das regiões tropicais úmidas, e poderá,
no futuro, desempenhar papel ainda mais importante, por ser uma excelente fonte
geradora de empregos no meio rural. Ao mesmo tempo, é considerada uma cultura com
forte apelo ecológico, por apresentar baixos níveis de agressão ambiental, adaptar-se a
solos pobres, protegendo-o contra a lixiviação e erosão e "imitar" a floresta tropical.
A dendeicultura tem ainda, a capacidade de ajudar na restauração do balanço
hídrico e climatológico, contribuindo de forma expressiva na reciclagem e "seqüestro de
carbono" e na liberação de O2, contribuindo assim no combate da elevação excessiva
das temperaturas médias do Planeta (SANTOS,2008).
Outra característica nesta cultura é a possibilidade do seu aproveitamento como
fonte energética alternativa para o biodiesel, pelo alto potencial de produção por

unidade de área. A Figura 2.3 mostra o dendezeiro cujo plantio alcança produtividade
de ate 30 toneladas /ha/ano com vida produtiva de 25 anos.

Figura 2.3. O dendezeiro.
Fonte: (Agritempo,p. 05)

O fruto do dendê produz dois tipos de óleo: Óleo de dendê, extraí do da parte
externa do fruto, o mesocarpo (22%); e o Óleo de palmiste, extraí da semente (3%).

2.5.2. Resíduos gerados
Do processamento dos cachos de frutos do dendê para a extração de óleo são
obtidos os seguintes subprodutos:
Fibras e cachos vazios, que podem ser utilizados como adubo sólido ou como
fonte de energia para dispositivos de cozimento dos frutos de dendê;
Amêndoas, que podem ser encaminhadas para usinas específicas para extração
do óleo de palmiste como subprodutos da casca das amêndoas( fonte de energia para
caldeiras) e a torta de palmiste ( alimentação de animais domésticos);
Efluentes, que podem ser utilizados como fertilizantes líquidos após tratamento
específico.

2.6. ISOLANTES TÉRMICOS PARA TUBOS
2.6.1. Alumínio Corrugado
Proteção mecânica indicada para isolamento de tubulações e equipamentos em
geral. Possui ótima resistência mecânica, sendo de fácil aplicação.
O Alumínio Corrugado é apresentado em rolos com 910mm de largura e nas
espessuras de 0,15mm e 0,40mm com dupla barreira contra condensação em papel kraft
betuminoso,atendendo rigorosamente as normas ABNT-NBR 8994 e PETROBRASN1618-A.

Figura 2. 4. Isolante térmico para tubos – alumínio corrugado
Fonte: CBITISOLANTES, (2011, p.01).

2.6.2. Emulsão asfáltica
São dispersões de cimento asfáltico (CAP) em fase aquosa estabilizada com
tensoativos. O produto é utilizado à frio como barreira de vapor, impermeabilizante e
fixação do isolante colaborando inclusive na proteção contra intempéries. São
apresentadas em barricas de 20Kg e 50Kg e em tambores de 200Kg.

Figura 2. 5. Isolante térmico para tubos – Emulsão asfáltica.
Fonte: CBITISOLANTES, (2011, p.02).

2.6.3. Poliuretano
A espuma rígida de poliuretano é obtido basicamente à partir da reação química
quase instantânea de dois produtos (Poliol e Isocianato), tal espuma após sua maturação
resulta em um excelente isolante térmico, principalmente em baixas temperaturas.
O poliuretano é apresentado em placas, calhas, peças técnicas e também em
tambores (A+B) para injeção ou pulverização.
Atende ás normas da ASTM-C-591, ABNT-EB-629 e Petrobrás N-1618

Figura 2. 6. Isolante térmico para tubos – Poliuretano
Fonte: CBITISOLANTES, (2011, p.02).

2.6.4. EPS (Isopor)
Trata-se de um polímero de estireno em pérolas, que submetidas à expansão de
vapor d'água aumentam em até 50 vezes seu tamanho original, fundindo-se e moldandose em um material de excelente poder de isolamento, tanto de calor como
principalmente de frio, devido à grande quantidade de células fechadas.
O Isopor é apresentado em placas, calhas, tarugos e em diversas peças técnicas
sob medida e em densidades variáveis de 10 à 25kg/m³.

Figura 2. 7. Isolante térmico para tubos – Isopor.

Fonte: CBITISOLANTES, (2011, p.03).

2.6.6. Lã de Vidro
Fabricação à base de fibras de vidro e resinas, não inflamável e tecnicamente
incombustível, que isola térmica e acusticamente nas mais variadas situações, a lã de
vidro é apresentada em tubos, placas, painéis, rolos,mantas e etc.

Figura 2. 8. Isolante térmico para tubos – Lã de vidro.
Fonte: CBITISOLANTES, (2011, p.05).

2.6.7. Lã de Rocha
A lã de rocha é produzida a partir de rocha basáltica e outros minerais e
recicladas. Após sua fusão a 1500ºC, estes minerais são transformados em fibras por
centrifugação. Estas finas fibras são aglomeradas com resinas especiais e aditivos que
proporcionam espessuras controladas e propriedades de repelência à água e ausência de
poeira, resultando em um efetivo material para isolamento térmico e acústico, e para
proteção contra o fogo. A lã de rocha é apresentada em placas, tubos, painéis, rolos e
etc.

Figura 2. 9. Isolante térmico para tubos – Lã de rocha.
Fonte: CBITISOLANTES, (2011, p.09).

2.6.8. Silicato de Cálcio
O Silicato de cálcio é produzido a partir de matérias-primas naturais como a cal
virgem e a diatomita, reforçadas por fibras de celulose e vidro e totalmente isento de
amianto, podendo ser utilizado em temperaturas de operação até 650ºC, é quimicamente
inerte, podendo ser utilizado em contato com todos os tipos de aço, sem causar
corrosão. O silicato de cálcio é apresentado em tubos, placas e segmentos.

Figura 2. 10. Isolante térmico para tubos – Silicato de cálcio.
Fonte: CBITISOLANTES, (2011, p.11).

2.6.9. Fibra Cerâmica
A Fibra Cerâmica é produzida a partir de sílica e alumina de alto grau de pureza.
O resultado é um produto refratário totalmente inorgânico, adensados e agulhados de
forma a garantir boa resistência mecânica ao manuseio e instalação. É usado em
diferentes aplicações industriais como isolante térmico. Sua limitação de emprego está
nas aplicações nas quais o isolante sofra esforço mecânico. É usada em diversas faixas
de temperatura até 1.440ºC. Normalmente, o material é empregado sob a forma de
mantas, placas, painéis ou módulos.

Figura 2. 11. Isolante térmico para tubos – Fibra cerâmica.
Fonte: CBITISOLANTES, (2011, p.11).
2.6.10. Alumínio liso
Indicado para revestimento e proteção mecânica de isolantes térmicos em
equipamentos e tubulações onde existe a necessidade de uma proteção mecânica
resistente e de ótimo acabamento. O produto é apresentado em chapas ou bobinas com
1000mm de largura nas mais variadas espessuras.

Figura 2. 12. Isolante térmico para tubos – Alumínio liso.
Fonte:CBITISOLANTES, (2011, p.11).

2.6.11. Espuma Elastomérica
Isolantes desenvolvidos especialmente para baixas temperaturas, compostos de
espuma elastomérica sintética com células fechadas e alta resistência à difusão do vapor
d'água, que impede o fenômeno da condensação. Causadora da baixa performance dos
sistemas de frio, a condensação representa alta manutenção e demanda de energia com
baixos resultados. Corretamente dimensionados e aplicados, os isolantes Armaflex
atendem às mais exigentes solicitações, sendo por isso marca mundialmente
reconhecida.
Apresentam-se em tubos (coquilhas), mantas e cintas. Adesivos e tinta de
proteção complementam a linha.

Figura 2. 13. Isolante térmico flexível para tubos – espuma elastomérica.
Fonte:Fibraben (2011, p.13).

A Tabela 2.1 apresenta as principais características das espumas elastomérricas
mais utilizadas como isolantes térmicos.

Tabela 2.1. Principais características das espumas elastoméricas.

Característica

Valor

Faixa de Temperatura de

-40 oC a +105 oC (mantas +85

operação
Fator de resistência à difusão do
vapor d'água
Coeficiente de Condutibilidade
Térmica
Classificação de Reação ao Fogo
Tubulações em que pode ser
empregado
Resistência à Intempérie

o

C)

µ ≥ 3000 m

µ médio 5000

0,038W (m-K) a 0 oC
M-1
Todas, com exceção de tubos em
inox, para os quais deve ser utilizado
armaflex NH.
Necessita proteção

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. FABRICAÇÃO DOS TUBOS ISOLANTES.
Do mesmo formato que as espumas elastoméricas, o isolamento térmico
proposto foi confeccionado para envolver um tubo de PVC de 20 mm de diâmetro,
podendo ser produzido para diâmetros maiores.
Foram fabricados a partir de moldes constituídos por tubos de PVC, de
diferentes diâmetros, obtendo-se tubos vazados com diâmetro interno de 20 mm e
externos, correspondentes a 42mm, 65mm e 70mm. O comprimento de cada tubo foi de
300 mm.
Os volumes de cada tubo compósito, 70 mm, 65 mm e 42 mm, corresponderam
respectivamente a 0,0010 m³, 0,0009 m³ e 0,00032 m³. As amostras dos tubos
construídos encontram-se vistas na Figura 3.1, onde as numerações 01, 02, 03 e 04
correspondem as Formulações 1, 2, 3 e 4. Os tubos estão distribuidos em ordem
decrescente de diâmetro.

.
Figura 3.1. Amostras dos tubos isolantes fabricadas.

O processo de fabricação de tais tubos isolantes consistiu das seguintes etapas:
1. Preparação dos moldes de acordo com a espessura de isolamento pretendido,
corte do tubo de PVC correspondente a cada diâmetro com respectivo comprimento,
preparação das tampas de cada molde, de isopor, para vedação do tubo interno

2. Centralização dos tubos de PVC de 20 mm em cada molde - obtida a prévia
furação do diâmetro do tubo em uma placa de isopor, que constitui-se na tampa inferior
do molde.
3. Aplicação de anti-desmoldante

através o método de pincelamento na

superfície externa do tubo de PVC de 20mm e na superfície interna do molde. Na
preparação do compósito misturavam-se os elementos, tendo-se o cuidado para que a
mistura se tornasse a mais homogênea possível, adicionando-se água para a obtenção da
mistura pretendida.
4. Colocação da mistura obtida no molde – colocava-se o molde na posição
vertical e em seguida derramava-se à mistura pela abertura superior, até estar
completamente cheio. Dava-se um tempo de 5 minutos para a cura retirando o tubo
interno e o molde de PVC deixando o tubo compósito ao sol durante 30 minutos,em
seguida era levado a uma estufa.

Deixava-se secando por volta de 8 horas e

posteriormente o isolamento térmico obtido era retirado para ser ensaiado;
5. Aplicação de tinta duas demãos de esmalte sintético no compósito para
impermeabilizá-lo.
A Figura 3.2 apresenta a seqüência utilizada para fabricação dos tuboscompósitos isolantes térmicos.

a) Mistura do compósito

b) Fixação do tubo interno

c) Molde bi-partido

d) Molde circundando o tubo

e) Derramamento do compósito

g) Retirada do molde

f) Colocação do centralizador

h) Tubo fabricado e interno

i) Tubo final
Figura 3.2. Etapas do processo de fabricação do tubo-compósito isolante
térmico.

3.2. FORMULAÇÕES DOS COMPÓSITOS
Foram utilizadas quatro proporções de mistura para as formulações do
compósito, usando sempre os seguintes materiais: gesso, cimento, EPS triturado, pó de
dendê e água. A mistura utilizada para a obtenção do compósito desejado obedecia as
seguintes proporções, em volume com três materiais para cada formulação.

Tabela 3.1 Formulações do compósito estudado.
Formulação

Formulação

Formulação

Formulação

Elementos

01

02

03

04

GESSO

1,0

1,0

1,0

1,0

ISOPOR

1,0

1,5

2,0

X

CIMENTO

1,0

1,0

1,0

1,0

DENDÊ

X

X

X

1,0

ÁGUA

0,3

0,4

0,4

0,5

3.2.1. EPS
O EPS usado no compósito foi aquele descartado das embalagens de
eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, enfim material que iria para o lixo, e para ser
utilizado no compósito o mesmo foi triturado. O EPS foi triturado utilizando-se um
disco de fabricação manual com múltiplas perfurações acoplado a um motor elétrico de
0,75 CV. A Figura 3.3 mostra o disco e o EPS triturado.

Figura 3.3. Triturador e EPS triturado.

O EPS triturado dessa forma é de suma importância para a mistura do
compósito, já que é obtido, na faixa de 8,0 a 12,0 mesh (2,38 mm a 1,68 mm),
permitindo uma melhor homogeneização.

3.2.2. Pó de Dendê
O pó de dendê foi obtido a partir do processamento das cinzas do dendê
proveniente da queima de resíduos utilizados como combustível em caldeiras (Carlos,
2010). A Figura 3.4 mostra o pó de dendê obtido por processo de peneiramento.

Figura 3.4. Pó fino de dendê obtido - 0,6mm.

A proporção de água utilizada foi variável, dependendo da formulação. Para a
Formulação 1, utilizou-se 30% do volume total dos elementos misturados para a
obtenção do compósito, para a formulação 2, 40%; 40% para a formulação 3 e 50 %
para a formulação 4.
3.3. CARACTERIZAÇÃO DO COMPÓSITO
3.3.1. 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 a lâmpada emissora e amostra era constante, garantindo-se a constância da
radiação recebida pela amostra.
Foram realizados vários ensaios para proporções diversas de amostras. Media-se
a radiação que chegava à amostra com um medidor de radiação da Instrutherm,modelo
MES- 100 mostrado na Figura 3.5, e media-se às temperaturas das faces interna e
externa da amostra, de espessura correspondente a 10 mm, com termopares de cromelalumel acoplados a um termômetro digital.

Figura 3.5. Equipamento usado para medir de forma direta a radiação,
auxiliando no ensaio de condutividade térmica.

Acompanha-se o aquecimento da amostra, até a estabilização da sua
temperatura, em torno de 10 minutos, com medições a cada minuto, e então com os
dados obtidos determinava-se a condutividade térmica a partir da equação mostrada na
equação 3.1. A Figura 3.6 mostra o equipamento usado para o ensaio de condutividade
térmica juntamente com o equipamento usado para medir a radiação da lâmpada.
Q = KA (∆T/L)

(3.1)

Onde: K= condutividade térmica do material compósito (W/m.°C)
Q = radiação emitida pela lâmpada (W), A = área da amostra ( m²)
L = Comprimento (mm), ∆T = Variação de temperatura (°C)

Figura 3.6. Esquema de medição indireta da condutividade térmica do compósito.

3.3.2. Determinação da massa específica do compósito
Para a determinação da massa específica do compósito foram medidas as massas
dos tubos compósitos isolantes térmicos após secos e calculados seus volumes. As
massas foram quantificadas utilizando-se uma balança analítica digital com 4 1/2
dígitos. A relação entre massa e volume de cada tubo, representa a massa específica de
cada formulação.

3.3.3. 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 sejam imersos em água
por um período de 72 horas, para em seguida determinar-se a quantidade de água
absorvida pelas amostras.
3.4. TESTE DE RESISTÊNCIA TÉRMICA
Os tubos-compósitos isolantes térmicos obtidos foram ensaiados para a
avaliação de sua eficiência térmica seguindo-se os procedimentos:
Colocava-se o tubo de PVC no diâmetro interno do tubo-compósito fixando o
tubo compósito numa base de EPS. Fixavam-se dois termopares cromel-alumel no
interior do tubo de PVC e na superfície externa do tubo compósito colocando água para
aquecer até atingir sua ebulição utilizando-se um ebulidor elétrico, enchia o tubo de
PVC colocado no diâmetro interno do tubo compósito utilizando-se um funil logo em
seguida media-se o decréscimo de temperatura por um período de 30 minutos, com
intervalo de medida de 1 minuto.
Através do gradiente térmico obtido para cada leitura pode-se comparar os
resultados para cada espessura de isolamento do compósito, para as várias formulações
e diâmetros utilizados.
A Figura 3.7 mostra o ensaio em realização para a determinação da resistência
térmica de cada tubo-compósito fabricado.

Figura 3.7. Ensaio em realização para a determinação da resistência térmica de cada
tubo-compósito fabricado.

O mesmo procedimento foi adotado para o ensaio com a espuma elastomérica,
utilizando os mesmos procedimentos metodológicos descritos anteriormente. A Figura
3.8 mostra o ensaio em realização.

Figura 3.8. Ensaio com a espuma elastomérica de diâmetro 42mm.
Os experimentos foram realizados nas dependências do Laboratório de
Máquinas Hidráulicas e Energia Solar do Núcleo de Tecnologia Industrial da UFRN.

CAPÍTULO IV - RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1. MASSA ESPECÍFICA
A Tabela 4.1 apresenta os resultados da massa dos tubos-compósitos isolantes
térmicos após secos.

Tabela 4.1. Massa das amostras dos tubos-compósitos isolantes térmicos fabricados.
Formulação 1 Formulação 2 Formulação 3 Formulação 4
TUBOS

(g)

(g)

(g)

(g)

70 mm

1011,4

916,4

663,8

1235,7

65 mm

974,6

829,4

607,3

1075,2

42 mm

338,3

290,2

220,7

401,2

Utilizando as massas das amostras e os volumes dos tubos já calculados,
determinou-se a massa específica de cada formulação com seu respectivo diâmetro
apresentadas na Tabela 4.2.
Tabela 4.2. Massa específica das amostras dos tubos-compósitos isolantes
térmicos fabricados.
Formulação 1

Formulação 2

Formulação 3

Formulação 4

TUBOS

(kg/m³)

(kg/m³)

(kg/m³)

(kg/m³)

70 mm

1011,4

916,4

663,8

1235,7

65 mm

1082,9

921,5

674,8

1194,4

42 mm

1057,2

906,2

687,5

1253,8

MÉDIA

1050,5

914,7

675,4

1228,0

A massa específica das formulações com EPS foi inferior a que utilizou o pó de
dendê. As formulações 1 e 4 apresentaram massa específica um pouco superior a da
água, porém bastante inferior a do concreto, superior a 2000 kg/m³. A formulação mais
leve foi a 3 que foi inferior 34% em relação a formulação 1 e 45% em relação a
formulação de maior massa.
A Tabela 4.3 apresenta os valores da massa de 1,0 metro do tubo-compósito
isolante térmico fabricado.
Tabela 4.3. Valores da massa de 1,0 metro do tubo-compósito isolante térmico
fabricado.
Formulação 1 Formulação 2 Formulação 3 Formulação 4
TUBOS

(g)

(g)

(g)

(g)

70mm

3368

3024,1

2210,5

4114,9

65mm

3216,2

2761,9

2022,3

3580,4

42mm

1126,5

966,4

734,9

1336

A combinação formulação 3 com diâmetro de 42mm é a que apresenta maior
viabilidade com relação a massa embora seja muito mais elevada que a da espuma
elastomérica de massa correspondente a 28g/metro.
3.2

CONDUTIVIDADE TÉRMICA

A Tabela 4.4 apresenta os valores médios dos ensaios de condutividade térmica
para todas as formulações estudadas.

Tabela 4.4. Valores médios dos ensaios de condutividade térmica para todas as
proporções de mistura estudadas.

Com relação a condutividade térmica todas as formulações estudadas
mostraram-se viáveis, pela obtenção de uma resistência térmica baixa, indicada para a
fabricação de um tubo isolante térmico. A formulação mais adequada ao fim proposto
foi a 3, como era esperado, em função do maior percentual de EPS presente. Apesar da
baixa magnitude da condutividade térmica o compósito estudado na formulação mais
eficiente nessa propriedade é mais de cinco vezes maior em relação as espumas
elastoméricas (0,038W/m.K) muito usadas em isolamento térmico para tubos.
De estudos anteriores tem-se que a resistência a compressão para as formulações
testadas fica acima de 2,09 MPa. Dentre os tubos isolantes os de menor diâmetro
(42mm) apresentaram uma maior fragilidade para a formulação 3, principalmente na
operação de desmolde, sendo necessário um tempo maior de secagem antes dessa
operação.
4.3. RESISTÊNCIA TÉRMICA
A Tabela 4.5 apresenta os resultados gerais dos testes de resistência térmica
realizados nos tubos compósitos isolantes térmicos para todas as formulações e
diâmetros estudados e o gráfico da Figura 4.1 mostra o comportamento assumido.

Tabela 4.5. Resultados gerais dos testes de resistência térmica.

Resultados térmicos para todas as formulações e diâmetros estudados
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Figura 4.1. Comportamento assumido no teste de resistência térmica para todas
as formulações e diâmetros ensaiados.

Inicia-se agora uma análise comparativa entre as formulações e diâmetros
estudados. As Tabelas a seguir apresentam os resultados dos tempos de resfriamento
para cada formulação e diâmetro testados.

Tabela 4.6. Tempo de resfriamento da água para os tubos com os diâmetros escolhidos (Formulação 1G +1C+1I).
TEMPERATURA (°C) x TEMPO (minuto)
Tipo

70

65

60

55

50

45

40

1G +1C+1I (70mm)

2,5

4

6

8

13

20

30

1G +1C+1I (65mm)

1,5

2,5

4

7

10

15

24

1G+1C+1I (42mm)

1

2

3,5

5,5

8

12

18

Para essa formulação, (1G +1C+1I), o tubo de diâmetro 70 mm, espessura de
isolamento 25 mm, foi superior em relação a capacidade de isolamento térmico para
todos os níveis de temperatura avaliados. Em relação ao último nível de temperatura,
40°C, o seu tempo de resfriamento foi 20% maior que o obtido pelo tubo de 65mm, com
espessura de isolamento de 22,5mm e 40% maior em relação ao tubo de 42mm,
espessura de isolamento de 11mm.
O tubo com 65mm apresentou tempo superior ao de 42mm em torno de 25%.
Para essa composição o diâmetro mais recomendado seria o de 70mm porém o diâmetro
de 42 mm poderia também ser usado, pois propiciou isolamento térmico significativo e
seu custo e massa são menores. Percebe-se que a maior espessura de isolamento térmico
propiciou uma maior resistência térmica. O gráfico da Figura 4.2 mostra o
comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para os níveis de temperatura
medidos.
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Figura 4.2. Comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para os níveis de
temperatura medidos - Formulação 1G +1C+1,0I.
Tabela 4.7. Tempo de resfriamento da água para os tubos com os diâmetros escolhidos
– Formulação 1G +1C+1,5I.
Tipo

TEMPERATURA (°C) x TEMPO (minuto)
70

65

60

55

50

45

40

1G+1C+1,5I (70mm)

3,5

4,5

7

10

15,5

21

30

1G+1C+1,5I (65mm)

3,5

4

6

9

13

20

30

1G+1C+1,5I (42mm)

4

6,5

9

12,5

16

20,5

30

Para a formulação, (1G +1C+1,5I), o tubo de diâmetro 42 mm, espessura de
isolamento 11 mm, foi superior em relação à capacidade de isolamento térmico para
quase todas as temperatura, seguido de muito perto pelo tubo de 70mm.

Para a temperatura de 50°C a capacidade de isolamento dos tubos de 70mm e
42mm foram praticamente iguais. Para essa composição a maior viabilidade de uso é a
do tubo de 42mm de menor custo e menor massa. Percebeu-se que para essa formulação
houve uma perda de supremacia do tubo de maior diâmetro em relação ao de mesmo
diâmetro, em função de uma maior quantidade de EPS. O gráfico da Figura 4.3 mostra o
comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para as temperaturas medidas.
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Figura 4.3. Comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para os níveis de
temperatura medidos – Formulação 2 (1G +1C+1,5I).
Tabela 4.8. Tempo de resfriamento da água para os tubos com os diâmetros escolhidos
– Formulação 3 (1G +1C+2I).
Tipo

TEMPERATURA (°C) x TEMPO (minuto)
70

65

60

55

50

45

40

1G+1C+2I (70mm)

3

5

7,5

11,5

18

27

35

1G+1C+2I (65mm)

2,5

3,5

5,5

8

12

18

26

1G+1C+2I (42mm)

3,5

4,5

5,5

8

13

18

26

Para a Formulação 3, (1G +1C+2,0I), o tubo de diâmetro 70 mm, espessura de
isolamento 25 mm, voltou a ser superior e os outros dois diâmetros apresentaram
comportamento similar. Para o nível de temperatura de 45°C a capacidade de
isolamento dos tubos de 65nmm e 42mm foi igual e inferior a do tubo de 70mm em
torno de 34%.
Para essa composição o diâmetro mais recomendado seria o de 70mm porém o
diâmetro de 42 mm poderia também ser usado, pois propiciou isolamento térmico
significativo e seus custo e massa são menores. Os resultados mostraram que o maior
diâmetro voltou a ser preponderante, para a maior quantidade de EPS usada nas
formulações. O gráfico da Figura 4.4 mostra o comportamento assumido pelo tempo de
resfriamento para as temperaturas medidas.
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Figura 4.4. Comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para os níveis
de temperatura medidos – Formulação 3 (1G +1C+2I).

Tabela 4.9. Tempo de resfriamento da água para os tubos com os diâmetros escolhidos
– Formulação (1G +1C+1D).
Tipo

TEMPERATURA (°C) x TEMPO (minuto)
70

65

60

55

50

45

40

1G+1C+1D (70mm)

2,5

3

5

8

12

19

30

1G+1C+1D (65mm)

1,5

2,5

4,5

7,5

11

18

29

1G+1C+1D (42mm)

1

2

4

7

10

16

25

Para essa formulação 4, (1G +1C+1D) o tubo de 70 mm e 65 mm, apresentam
resultados praticamente iguais e superiores aos do tubo de 42mm. Percebeu-se que uma
maior espessura de isolamento para essa formulação produziu uma maior resistência
térmica.
Para o nível de 55°C todos os três tubos poderiam ser utilizados, já que
apresentaram resultados praticamente idênticos. O gráfico da Figura 4.5 mostra o
comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para as temperatura medidas.
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Figura 4.5. Comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para os níveis de
temperatura medidos – Formulação 4 (1G +1C+1D).

Outra análise comparativa pode ser operacionalizada em relação aos diâmetros,
70, 65 e 42 mm, para as quatro formulações estudadas. As Tabelas a seguir 4.10, 4.11,
4.12, apresentam essa análise e os gráficos das Figuras 4.6, 4.7 e 4.8, demonstram a
seguir o comportamento asssumido pelo tempo de resfriamento.
Tabela 4.10. Tempo de resfriamento da água para os tubos de 70 mm para as
formulações testadas.
Tipo

TEMPERATURA (°C) x TEMPO (minuto)
70

65

60

55

50

45

40

1G +1C+1I (70mm)

2,5

4

6

8

13

20

30

1G+1C+1,5I(70mm)

3,5

4,5

7

10

15,5

21

30

1G+1C+2I (70mm)

3

5

7,5

11,5

18

27

35

1G+1C+1D (70mm)

2,5

3

5

8

12

19

30

O tubo de maior poder isolante é o de formulação 1G+1C+2I (70mm) como já
era esperado em função de sua menor condutividade térmica, porém todas as
formulações poderiam ser utilizadas. Até 60°C o tempo de resfriamento é bastante
similar para todas as formulações, podendo ser utilizadas para o isolamento de um
sistema de aquecimento.

RESULTADOS PARA TUBO DE 70 MM
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Figura 4.6. Comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para os tubos
de 70 mm nas formulações testadas.

Tabela 4.11. Tempo de resfriamento da água para os tubos de 65 mm para as
composições testadas.
Tipo

TEMPERATURA (°C) x TEMPO (minuto)
70

65

60

55

50

45

40

1G +1C+1I (65mm)

1,5

2,5

4

7

10

15

24

1G+1C+1,5I(65mm)

3,5

4

6

9

13

20

30

1G+1C+2I(65mm)

2,5

3,5

5,5

8

12

18

26

1G+1C+1D(65mm)

1,5

2,5

4,5

7,5

11

18

29

O tubo de maior poder isolante para o diâmetro de 65mm é o da Formulação
(1G+1C+1,5I), porém

todas as outras formulações poderiam ser utilizadas pois

propiciam bom isolamento térmico. Nesse caso não é necessário o aumento da

quantidade de EPS para a fabricação do isolante térmico, o que representa um fato
positivo em função do melhor processamento do compósito com 1,5 I em relação ao
com 2I.
A partir de 50°C o poder isolante do tubo de 65 mm apresenta comportamento
similar para todas as formulações. Como o tubo de menor massa é o da formulação 3
(1G+1C+2I), apresenta maior viabilidade de utilização. Ressalte-se que tal formulação
utiliza uma maior quantidade de EPS triturado, o que contribui para um maior
reaproveitamento de material descartável na natureza.
RESULTADOS PARA TUBO 65 MM
35
1G +1C+1I (65mm)
1G+1C+1,5I (65mm)
30

30

29

1G+1C+2I (65mm)
1G+1C+1D (65mm)

26
24

25
20
20

1818
15

15

13
9

10

5

4 3,5
3,5
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5

6 5,5
4,5
4

7

12

10

11

8 7,5

0
70

65

60

55

50

45

40

Níveis de temperatura

Figura 4.7. Comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para os tubos de 65
mm nas formulações testadas

Tabela 4.12. Tempo de resfriamento da água para os tubos de 42 mm nas
formulações testadas.

Tipo

TEMPERATURA (°C) x TEMPO (minuto)
70

65

60

55

50

45

40

1G+1C+1I (42mm)

1

2

3,5

5,5

8

12

18

1G+1C+1,5I(42mm)

4

6,5

9

12,5

16

20,5

27

1G+1C+2I (42mm)

3,5

4,5

5,5

8

13

18

26

1G+1C+1D (42mm)

1

2

4

7

10

16

25

O tubo de maior resistência térmica de 42mm é o de Formulação 2
(1G+1C+1,5I), que para o menor nível de temperatura avaliado, 40°C, é 40,0% superior
em relação as outras formulações. Comprovou-se mais uma vez a não necessidade do
aumento da quantidade de EPS na formulação do compósito.
RESULTADOS TUBO 42MM
35
1G+1C+1I (42mm)
1G+1C+1,5I (42mm)

Tempo de resfriamento da água (minuto)

30

30

1G+1C+2I (42mm)
1G+1C+1D (42mm)

26
25

25
20,5
20

18
16

15

13

12,5

6,5
4

5
1

1

2

8

7

8

5,5

5,5

4,5
3

12

10

9

10

18

16

4

3,5
2

0
70

65

60

55

50

45

40

Níveis de temperatura (°C)

Figura 4.8. Comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para os tubos de 42
mm nas formulações testadas.

Para se ter uma idéia comparativa dos resultados obtidos com o tubo-compósito
isolante térmico fabricado em relação a um isolante térmico convencional para tubos,
realizou-se o mesmo ensaio com uma espuma elastomérica com 42mm, de espessura de
isolamento de 10mm, cujos resultados são mostrados na Tabela 4.13. O gráfico da
Figura 4.9 mostra o comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para a
espuma elastomérica de 42mm.

Tabela 4.13. Tempo de resfriamento da água para a espuma elastomérica de 42mm.

RESULTADOS ESPUMA ELASTOMÉRICA 42 MM
35

33

Tempo de resfriamento da água (munuto)

30
25
25
20
20
15
15
10
10

5

0
70

65

60

55

50

Níveis de temperatura (°C)

Figura 4.9. Comportamento assumido pelo tempo de resfriamento para a espuma
elastomérica de 42 mm.

A Tabela 4.14 apresenta os resultados do tubo-compósito de 42 mm, para as
quatro formulações estudadas e da espuma elastomérica, para uma análise comparativa.

Tabela 4.14. Tempo de resfriamento da água para o tubo-compósito e espuma
elastomérica de 42 mm.

Os resultados obtidos com a espuma elastomérica de condutividade 0,038W/m.K
e massa de 28 g por metro demonstraram que o tubo compósito não apresenta
competitividade técnica com esse isolante térmico convencional, uma vez que os
resultados de resistência térmica da espuma são muito superiores aos obtidos com os
tubos-compósitos de mesmo diâmetro (42mm) e a massa do tubo compósito para esse
diâmetro é de 734,9g, equivalente a 26,3 vezes a da espuma elastomérica de mesmo
diâmetro.
Para o nível de temperatura de 50°C a supremacia da espuma elastomérica em
relação ao tubo-compósito de 42mm de melhor desempenho esteve em torno de 50%, o
que demonstra a inequívoca supremacia desse isolante convencional. A Figura 4.10
apresenta o comportamento comparativo entre o tubo-compósito de 42mm estudado e a
espuma elastomérica de mesmo diâmetro.

Tubo-compósito 42mm X Espuma elastomérica 42mm
35

33
1G+1C+1I (42mm)
1G+1C+1,5I (42mm)

Tempo de resfriamento da água (minuto)

30

1G+1C+2I (42mm)
25

1G+1C+1D (42mm)

25

ESPUMA ELASTOMÉRICA
20
20
16

15
15

13

12,5
10
6,5

1

1

8

7

8

5,5

5,5

4,5

4 3,5

5

10

9

10

4

3,5
2

2

0
70

65

60

55

50

Níveis de temperatura (°C)

Figura 4.10. Comportamento comparativo da resistência térmica entre o tubo-compósito
de 42mm estudado e a espuma elastomérica de mesmo diâmetro.

4.4. ABSORÇÃO DE ÁGUA
No que diz respeito à absorção de água a Tabela 4.15 apresenta as massas das
amostras de dois tubos-compósitos que foram imersos em água durante 72 horas. As
amostras foram das Formulações 1 e 3, para o diâmetro de 70mm.

Tabela 4.15. Resultados do ensaio de absorção de água para duas amostrras.
AMOSTRA

Minicial

Mfinal

% absorção de

(g)

(g)

água

1G+1C+1I (70mm)

1041,0

1412,7

35,7

1G+1C+2I (70mm)

689,1

1068,5

55,1

Como já era esperado a amostra com maior percentual de EPS apresentou uma
maior absorção de água, em torno de 18% superior, e ambas apresentaram um
percentual de absorção de água significativo, embora não inviabilize a utilização do
tubo-compósito fabricado e estudado. No que diz respeito a espuma elastomérica a
absorção de água que foi diagnosticada após o mesmo ensaio foi inferior a 1,0%.
Como foi ressaltado o tubo-isolante de material compósito pode ser utilizado em
um sistema solar para aquecimento de água residencial, conforme mostra a Figura 4.11.

Figura 4.11. Tubo-compósito em uso em um sistema solar para aquecimento de água.

4.5. COMPARAÇÃO DE CUSTO
No que diz respeito ao preço para ser fabricado o tubo-compósito de 1,0 metro
custaria em torno de R$ 0,70, não levando em conta o custo do EPS. Ressalte-se que
esse custo é o de fabricação, não estando computado o custo de mão de obra. O custo da
espuma elastomérica seria de R$ 1,00 por metro, segunda consulta de mercado. Em uma
sucinta análise econômica o tubo-compósito teria competitividade com a espuma
elastomérica usada convencionalmente.

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES
5.1. CONCLUSÕES
Em consonância com os objetivos gerais e específicos traçados para a
fabricação e análise de eficiência do tubo-isolante compósito apresentam-se as seguintes
conclusões e sugestões.
1.

O tubo-compósito isolamento térmico proposto apresenta viabilidades

térmica, econômica e de materiais;
2.

A formulação mais eficiente termicamente foi a que apresentou um maior

percentual de EPS;
3.

O tubo-compósito mais viável para a utilização como isolante térmico para

tubulação de água quente foi o de 70mm, porém o de menor diâmetro 42 mm teve
resistência térmica próxima aos dois outros superiores testados, e em função de sua
menor massa mostrou-se mais viável para o fim proposto;
4.

O custo de fabricação de tal compósito é competitivo com os isolantes

térmicos convencionais para fluido quente;
5.

O processo de fabricação do tubo-compósito é simples, exigindo apenas

conhecimento do processamento do compósito;
6.

Os moldes utilizados para a fabricação do compósito são de simples

confecção, pois são obtidos a partir de tubos convencionais de PVC;
7.

Os resultados de resistência térmica da espuma elastomérica são muito

superiores aos obtidos com o tubo-compósito;
8.

O tubo compósito não apresenta competitividade com a espuma elastomérica

para a faixa de temperatura analisada.
5.2. SUGESTÕES
1.

Estudar o comportamento do tubo-compósito para maiores níveis de

temperatura e testar sua competitividade com os isolantes usuais;
2.

Caracterizar o compósito em suas formulações estudadas para outras

propriedades exigidas por um isolante térmico para tubos condutores de fluido quente.

6. REFERÊNCIAS
ABCP (Brasil) (Org.) – ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland.
Disponível em: www.abcp.org.br.
ASSOCIAÇÃO
ABMACO.

BRASILEIRA

DE

Quem

MATERIAIS

COMPÓSITOS

Somos.

–

Disponível

em:<http://www.abmaco.org.br/quemsomos.cfm>. Acesso em: 21 out. 2009.
ABRAPEX (Brasil) – ABRAPEX – Associação Brasileira do Poliestireno
Expandido. Disponível em www.abrapex.com.br.
ACEPE - Associação Industrial do Poliestireno Expandido – disponível em
http://www.acepe.pt.
AGRITEMPO, Agropecuária Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas
aplicadas à Agricultura, Disponível em www.agritempo.gov.br.
Agropalma, O cultivo do Dendê com a agricultura familiar. Mojú, 2005
(Relatório Técnico) Embrapa. A cultura do dendê. Coleção Plantar. Série vermelha:
Fruteiras. Embrapa. Brasília, DF. 1995.
Antunes, R. P.N., 1999, Estudo da influência da cal hidratada nas pastas de
gesso, Dissertação de Mestrado da Escola Politécnica da USP, São Paulo-SP.
ASTM –
Standards, ISO –

American Society for Testing and Materials, BS – British
International Organization for Standardization, AMN –

Associação Mercosul de Normalização e CEN – Comité Européen de Normalisation.
BAUER, L. A. F. Materiais de Construção. 5 ed. Rio de Janeiro: Livros
Técnicos e Científicos, 2001.
BEZERRA L. A. C. Análise do desempenho térmico de sistema construtivo
de concreto com EPS como agregado graúdo, Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica da UFRN, Natal – RN, 2003.
BEZERRA L. A. C. Análise do Desempenho Térmico de Sistema
Construtivo de Concreto com EPS como Agregado Graúdo. Programa de PósGraduação em Engenharia Mecânica/UFRN, Natal – RN, f. 64, Outubro, 2003.

B. Givoni, Climate considerations in building and urban design, Wiley,
USA (1998).
CBIT – Indústria brasileira de isolantes térmicos – www.cbitisolantes.com.br
Acesso em: janeiro de 2011.
CEMPRE (Brasil) (Org.) – CEMPRE - Compromisso Empresarial para
Reciclagem. Disponível em: www.cempre.org.br. Acesso em 23 jun. 2010.
Chawla, K.K., 1995, Ceramic Matrix Composites, Chapman & Hall, New
York.
FIBRABEN - Indústria e comércio Ltda – www.fibraben.com.br
Acesso em: janeiro de 2011.
INCROPERA, F.P.; DEWITT, D.P., Fundamentos de transferência de
calor e de massa, Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2003
ISOLATEC – Indústria e coomércio de isolantes térmicos e acústicos –
www.isolatec.com.br. Acesso em: janeiro de 2011.
ISOPETRO – Indústria de isolanetes térmicos Ltda – www.isopetro.com.br
Acesso em: janeiro de 2011.
GOMES, I. R. B.;” Viabilidade de utilização de um compósito a partir de
resíduos para a construção de casas populares a baixo custo”, Dissertação de
Mestrado do PPGEM, UFRN, Natal, 2010.
Machado,M., 2003, Materiais Compósitos, Editora da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, Cidade do Porto, Portugal
MANO, E.B., Polímeros como Materiais de Engenharia, Edgard Blucher,
São Paulo – SP, 1999.
Mano, E.B., 2000, Polímeros como Materiais de Engenharia, Edgard
Blucher, São Paulo.

MILITO, J. A. Avaliação do desempenho de Aglomerante à Base de Gesso
com Cimento Portland de alto forno e sílica ativa. Tese de doutorado Faculdade
Engenharia Civil – Cap.3, Unicamp, 2007.
NBR 6.461, de junho de 1983: Bloco Cerâmico para Alvenaria –
Verificação da Resistência à Compressão: Método de Ensaio
SANTOS, R. D.; “Estudo térmico e de materiais de um compósito a base de
gesso e EPS para construção de casas populares”; Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica da UFRN, Natal – RN, 2008.
Santos, R.D.Estudo Térmico e de Materiais de um compósito a base de
gesso e EPS para a construção de casas populares.2008,92p. Dissertação de mestrado
(Termociencias)-PPGEM Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica, NatalRN.
Santos, R.D.Estudo Térmico e de Materiais de um compósito a base de
gesso e EPS para a construção de casas populares.2008,92p. Dissertação de mestrado
(Termociencias)-PPGEM Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica, NatalRN.
SILVA, A. R.;”Estudo térmico e de materiais de um bloco para construção de
casas populares, confeccionado a partir de um compósito a base de gesso, EPS e raspa
de pneu”; Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFRN, Natal – RN,
2010.
SILVA, C. R. R.; “Viabilidade de utilização de um compósito a partir da
queima dos resíduos de dendê para a construção de casas; Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Mecânica da UFRN, Natal – RN, 2010.
Silveira, J.L.,Grote, Z.V., 2004, Análise termodinâmica de um processo de
reciclagem de Poliestireno Expandido (Isopor): um estudo de caso, Faculdade de
Engenharia de Guaratinguetá, UNESP, Guaratinguetá-SP.
SOUZA, L.G.M., et al. Compósito a base de gesso e EPS para fabricação de
casas populares. In: 17º CBECIMat - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência
dos Materiais, Foz do Iguaçu, PR, 2006. 4 p.

SOUZA, L. G. M; MENDES, J. U. L.; SANTOS, R. D.; LIMA, H. J. ; MELO,
A. V.; SANTOS, N. R., Reservatório térmico alternativo para uso em sistemas
solares de aquecimento de água, In: 17º CBECIMat - Congresso Brasileiro de
Engenharia e Ciência dos Materiais, Foz do Iguaçu, PR, 2006.
SOUZA, L.G.M.; MENDES, J.U.L.; SANTOS, R. D.; MELO, A. V.,
Compósito a base de gesso e EPS para fabricação de casas populares. In: 17º
CBECIMat - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais, Foz do
Iguaçu, PR, 2006.
SOUZA, L.G.M ; MENDES, J.U.L ; SOUZA, V. V. S.; SILVA, N. L. F.;
SANTOS, R. D. , Composite for thermal isolation in hot water conductive tubes in
systems of heating for solar energy, In: 18th International Congress of Mechanical
Engineering, Ouro Preto – MG, 2005.
SOUZA, L.G.M., GOMES, U.U., Viabilidades térmica, econômica e de
materiais da utilização de tubos de PVC como elementos absorvedores em
coletores de um sistema de aquecimento de água por energia solar, Tese de
Doutorado do Programa de Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais da UFRN,
Natal – RN, 2002.
TESSARI,J.; ROCHA, J.C., Utilização de Poliestireno expandido e
potencial de aproveitamento de seus resíduos na construção civil. Desempenho de
Sistemas Construtivos. Chapecó (SC), 2006 2 p.

