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RESUMO 

 

A utilização de materiais compósitos para a construção civil tem sido tema de inúmeros 

trabalhos científicos no Brasil e no mundo. Um dos fatores que motivam essa busca é o déficit 

habitacional que os países principalmente do terceiro mundo enfrentam. No Brasil esse déficit 

alcança mais de 6,5 milhões de moradias, em torno de 12% dos domicílios do país. Esse 

trabalho apresenta um compósito que foi obtido a partir de resíduos gerados nos processos de 

obtenção de placas de granito e mármore, cimento, gesso, areia, EPS triturado e água. Esses 

resíduos causam grandes danos ao meio ambiente e são jogados em aterros em grandes 

quantidades. O ineditismo do trabalho está no estudo combinado térmico, mecânico e acústica 

do compósito obtido, em situação real, de cômodos que fazem parte de uma habitação 

experimental. Foram confeccionados diversos blocos a partir de composições de cimento, 

gesso, isopor, areia, mármore e/ou granito, foram efetuados testes preliminares de resistência 

mecânica e térmica, escolhendo-se a proporção mais apropriada. Serão apresentados os 

processos de fabricação e montagem de 500 unidades de blocos com 10 x 80 x 28 cm 

produzidos para a Construção de cômodos experimentais. Estudou-se qual o tipo de bloco e 

de resíduo, mármore ou granito, apresentou-se mais viável para o fim proposto. A resistência 

mecânica dos blocos produzidos esteve acima de 3,0 MPa. A resistência térmica dos blocos 

foi comprovada pela diferença de temperatura máxima entre as paredes interna e externa dos 

cômodos edificados em torno 8,0 °C. A absorção acústica para o cômodo mais eficiente ficou 

em torno 31%. Demonstrou-se a viabilidade de utilização dos blocos fabricados com o 

material compósito proposto para a construção civil. 

 

Palavras-chaves: compósito, habitação, mármore e granito, resíduos. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The use of composite materials for the construction industry has been the subject of numerous 

scientific papers in Brazil and in the world. One of the factors that motivate this quest is the 

housing deficit that countries especially the third world face. In Brazil this deficit reaches 

more than 6.5 million homes, around 12% of all US households. This paper presents a 

composite that was obtained from waste generated in processes for the production of granite 

and marble slabs, cement, gypsum, sand, crushed EPS and water. These wastes cause great 

damage to the environment and are thrown into landfills in bulk. The novelty of the work is in 

the combined study thermal, mechanical and acoustic composite obtained in real situation of 

rooms that are part of an experimental housing. Many blocks were made from cement 

compositions, plaster, foam, sand, marble and / or granite, preliminary tests of mechanical and 

thermal resistance were made by choosing the most appropriate proportion. Will be given the 

manufacturing processes and assembly units 500 units 10 x 80 x 28 cm produced for the 

construction of an experimental home. We studied what kind of block and residue, marble or 

granite, made it more feasible for the intended purpose. The mechanical strength of the 

produced blocks were above 3.0 MPa. The thermal resistance of the blocks was confirmed by 

the maximum temperature difference between the inner and outer walls of rooms built around 

8.0 ° C. The sound absorption for optimal room was around 31%. Demonstrated the 

feasibility of using the blocks manufactured with composite material proposed for 

construction. 

 

Key words: composite, housing, marble and granite waste. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO  

1.1 Apresentação do trabalho 

A habitação é um dos ramos da construção civil que envolve a participação da 

população em busca da casa própria, e este segmento vem em crescimento, e em virtude da 

necessidade que envolve a questão habitacional no país buscam-se alternativas. 

  A indústria da construção civil consome uma grande quantidade de recursos naturais 

e os impactos ambientais do setor da construção vão desde o consumo energético de 40%, ao 

consumo de matérias primas de 50%, e esses impactos evidenciam a necessidade da criação e 

utilização de materiais que gerem menor impacto ecológico e energético (HERRERA, 2013). 

A busca de um material que possa ser usado em edificações que combine adequadas 

resistências mecânica, térmica e acústica tem merecido destaque em recentes pesquisas 

científicas. Em todos os eventos científicos nacionais e internacionais um grande número de 

trabalhos está voltado para essa finalidade. 

Com esse propósito os compósitos têm sido utilizados em larga escala, 

principalmente aqueles que têm resíduos em sua composição. Essa vertente deve-se à busca 

de minimizar os efeitos danosos da exposição desses resíduos na natureza, causando danos 

irreparáveis. 

Compósitos que utilizam EPS triturado, EPS em placas, garrafas PETS, pneu 

triturado, mármore, granito, restos de material de construção, cinza de dendê, sabugo de 

milho, pó de aço, casca de arroz, EVA, pó de serra, pó de MDF, raspas de PVC, fibra de coco, 

piaçava, sisal, pó de café, resíduos da indústria têxtil, pó de vidro, restos de brita, chamotes de 

telha, resíduos da fabricação de botões, argilas, dentre outros, têm merecido a atenção dos 

pesquisadores na busca de um material com resistência mecânica adequada e que possa 

propiciar conforto térmico e acústico (GONÇALVES, 2013; LEITE, 2011; LIMA, 2012, 

VIEIRA, 2012 GOMES, 2010 ; SILVA,2010). 

Até pouco tempo compósito era definido como uma mistura de materiais que 

propiciasse uma maior resistência mecânica. Porém o apelo ecológico, a degradação do nosso 

ambiente pela deposição de resíduos e a imensa quantidade de fibras vegetais, levaram a uma 

mudança dessa definição, incluindo as cargas como elementos formadores de um compósito. 

E nesse contexto ampliou-se significativamente as combinações entre materiais para a 

formação de compósitos. 
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Em nosso grupo de estudos temos sempre como prioridade a obtenção de materiais 

compósitos que tenham adequada resistência mecânica, atendendo as normas pertinentes, e de 

boa resistência térmica para propiciar um maior conforto térmico, em uma região de grande 

incidência solar, que provoca temperaturas elevadas no interior das residências.  

Busca-se também a diminuição do custo para a construção de casas populares pela 

obtenção de um compósito que não precisa ser rebocado o que diminui o custo principalmente 

de mão de obra. O público alvo para nossas pesquisas corresponde as vítimas do enorme 

déficit habitacional brasileiro. 

Segundo a publicação Déficit habitacional no Brasil (2010) do Ministério das cidades 

o conceito de déficit habitacional utilizado está ligado diretamente às deficiências de 

moradias.  

 Engloba aquelas sem condições de serem habitadas em razão da precariedade das 

construções e que, por isso, devem ser repostas. Inclui ainda a necessidade de incremento do 

estoque, em função da coabitação familiar forçada (famílias que pretendem constituir um 

domicílio unifamiliar), dos moradores de baixa renda com dificuldades de pagar aluguel e dos 

que vivem em casas e apartamentos alugados com grande densidade. Inclui-se ainda nessa 

rubrica a moradia em imóveis e locais com fins não residenciais (DÉFICIT 

HABITACIONAL, 2012).  

O Governo Federal com a finalidade de diminuição do déficit criou o programa 

minha casa minha vida, que é uma iniciativa de diminuir o déficit habitacional, mediante a 

construção de novas moradias populares. Tem facilitado o crescimento no setor residencial.  

Os dados estão no estudo ‘Estimativas de Déficit Habitacional Brasileiro’, divulgado 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), caiu entre 2007 e 2012, o déficit 

habitacional recuou 6,27% em termos absolutos, de 5,59 milhões de domicílios para 5,24 

milhões. Essa queda ocorreu ao mesmo tempo em que houve aumento de 12,6% no total de 

domicílios, de 55,918 milhões para 62,996 milhões. Assim, em termos relativos, o déficit caiu 

de 10% do total de domicílios para 8,53% no período (DÉFICIT HABITACIONAL, 2012). 

Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) no período de 2007 a 2012, O Estado do Rio Grande do Norte 

foi um dos estados em que houve aumento no numero de domicílios em situação de déficit 

habitacional, onde apenas (3%) tiveram crescimento na quantidade de imóveis caracterizados 

assim por se encaixarem em pelo menos um dos componentes de precariedade, coabitação 

familiar, ônus excessivo com aluguel  e adensamento (IBGE, 2013). 
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Ainda segundo a publicação o déficit habitacional no Brasil é de 6,490 milhões de 

unidades, o correspondente a 12,1% dos domicílios do país. A Tabela 1.1 mostra o déficit 

habitacional total por situação de domicílios. 

 

Tabela 1.1. Déficit habitacional total e déficit habitacional relativo ao total de domicílios por 

situação de domicílios 

ESPECIFICAÇÃO 

DÉFICIT HABITACIONAL TOTAL 

 

Total 

Urbano Rural 

Total % Total % 

Região Norte 823.442 585.725 71,1 237.717 28,9 

Região Nordeste 2.111.517 1.532.184 72,6 579.333 27,4 

Região Sudeste 2.674.428 2.576.502 96,3 97.925 3,7 

Região Sul 770.749 685.111 88,9 85.639 11,1 

Região Centro - Oeste 560.555 506.006 90,3 54.549 9,7 

Brasil 6.940.691 5.885.528 84,8 1.055.163 15,2 

Regiões Metropolitanas 3.416.369 3.299.337 96,6 117.032 3,4 

Demais áreas 3.524.321 2.586.191 73,4 938.131 26,6 

              Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE), Censo Demográfico, 2010  

 

Apesar da significativa diminuição do valor do déficit habitacional brasileiro em 

relação a 2007, em torno de 10%, a população brasileira passou de 184 milhões para 194 

milhões, o que representa um acréscimo de 5,5%, diminuindo o alcance do aumento de 

unidades habitacionais construídas (DÉFICIT HABITACIONAL, 2012). 

 A busca de um material que possa ser usado nessas edificações que seja um isolante 

térmico tem merecido destaque em pesquisas científicas, visando um material que tenha as 

características de boa eficiência térmica, boa resistência e baixo custo. 

Segundo Izquierdo (2011), é imprescindível o desenvolvimento de materiais 

alternativos como um novo caminho para sustentabilidade e gradualmente a procura desse 
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tipo de material é maior. Há uma tendência dos pesquisadores em estimularem a busca de 

novas matérias-primas menos poluentes. 

O conhecimento das propriedades térmicas dos materiais de construção constitui o 

ponto de partida para abordagem do problema da transferência de calor através dos 

fechamentos opacos das edificações. Assim, escolhendo-se corretamente o tipo de material a 

ser utilizado nas construções, pode-se chegar à concepção de sistemas alternativos capazes de 

reduzir a parcela da carga térmica solar que é transmitida para o interior das habitações.  

Segundo Bastos (2013) A quantidade de resíduo que a indústria de rochas 

ornamentais produz, gira em torno de 1.610.000 toneladas por ano. A utilização desse resíduo 

para a produção de blocos destinados à construção civil é uma forma de reduzir os impactos 

ambientais negativos causados pela sua disposição inadequada no meio ambiente, e ainda de 

reduzir o consumo de recursos naturais.  

Os rejeitos em sua grande maioria são descartados em lagoas de decantação e aterros 

e são formados por materiais de elevada finura a partir do processo de recorte, polimento e 

lustro de peças, confeccionadas a partir das chapas de mármore e granito.  

 Ferreira (2013) afirma que o emprego das peças pré-fabricadas de concreto na 

construção civil representa um razoável progresso em termos construtivos, pois permite a 

racionalização e o aperfeiçoamento técnico das obras, com maior eficiência produtiva, por se 

tratar de um sistema que trabalha com a repetição de elementos.  

Segundo Correia (2009) a conscientização ambiental surgiu de forma generalizada na 

década de 90 e fez o homem começar a utilizar os recursos naturais de maneira mais racional 

e, portanto as iniciativas voltadas a criação de construções eficiente e confortáveis e que 

tenham maior vida útil conduzem a novos métodos e produtos para uso na construção civil. 

É cada vez maior a preocupação com o meio ambiente e a conservação do planeta. 

Em todo o mundo vêm ocorrendo aplicações para o reaproveitamento de resíduos em várias 

estruturas, e o concreto é uma delas, procurando diminuir os prejuízos ambientais para a 

sociedade é mostrado uma aplicação para o resíduo de Mármore, granito e isopor.  

O interesse pelo uso dos resíduos como parte do concreto para a fabricação dos 

blocos está vinculado ao seu baixo custo de aquisição, alta disponibilidade, além de ajudar a 

preservar o meio ambiente. 

Esta pesquisa analisa o estudo da caracterização e desempenho térmico de um 

compósito em formas de tijolos de cômodos que representam o estudo de uma moradia. O 
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local de ensaio o bairro da redinha nova em Natal e foram comparadas as composições do 

compósito com uma edificação convencional. 

No intuito de reduzir o custo da edificação de uma residência e, com isto, contribuir 

com os esforços já existentes no sentido de reduzir o déficit habitacional, além de contribuir 

para retirar do meio ambiente resíduo danoso e de quantidade incomensurável, foi 

desenvolvido um compósito constituído de cimento, resíduo de mármore e/ou granito, gesso, 

EPS, areia.  

O Compósito desenvolvido em forma de bloco tem como principais características o 

baixo custo, boa resistência à compressão, baixa condutividade térmica, boa estética, 

versatilidade e fáceis processos de fabricação e montagem.  

Outra grande vantagem do compósito produzido é seu rápido processo de cura 

permitindo uma considerável agilidade do processo construtivo. Ressalte-se, ainda, o bom 

acabamento do bloco produzido, diminuindo-se, por conseguinte, o custo de mão de obra pela 

não necessidade de acabamento. O compósito produzido também pode ser utilizado para a 

construção de residências através da técnica do lançamento in loco.  

O trabalho traz um estudo combinado das resistências mecânica, térmica e acústica 

do compósito concebido, que tem como elementos voltados para a resistência mecânica, com 

os resíduos de mármore e mármore/granito. Os trabalhos encontrados na literatura de 

materiais compósitos voltados para a fabricação de blocos trazem apenas uma das 

caracterizações. 

Enfatize-se, ainda, que além da caracterização do compósito concebido e produzido, 

cômodos foram edificados, o que demonstra a viabilidade mecânica do material proposto e os 

testes de resistência térmica e acústica foram realizados em protótipos ao invés do estudo 

restrito a modelos que fartamente a literatura pertinentes apresenta. 

A tese foi dividida em cinco capítulos: Introdução, Estado da Arte, Materiais e 

Métodos, Análise dos Resultados e Conclusões e Sugestões. 

 O capítulo 1 contém uma introdução ao tema da pesquisa, os objetivos do trabalho, a 

justificativa e a metodologia utilizada. 

 O capítulo 2 apresenta a informação necessária a respeito dos constituintes utilizados 

no compósito e sua importância, abordando também o déficit habitacional e a questão 

ambiental. 

 O capítulo 3 detalha como foi realizado o trabalho experimental, caracterização dos 

procedimentos empregados. 
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 O capítulo 4 apresenta e discute os resultados da caracterização do compósito e dos 

ensaios térmicos e acústicos realizados nas unidades habitacionais.   

 O capítulo 5 é dedicado às conclusões decorrentes das discussões realizadas  e 

sugestões para trabalhos futuros. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Obtenção, caracterização e viabilidade de utilização de um compósito com resíduos 

de mármore/granito e EPS triturado na fabricação de blocos para construção civil. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Fazer um levantamento bibliográfico sobre compósitos cerâmicos e resíduos; 

2. Determinar a formulação mais viável para o compósito; 

3. Projetar e fabricar os moldes; 

4. Elaborar a composição de cada cômodo a ser edificado;  

5. Fabricação dos corpos de prova e dos blocos; 

6. Caracterização térmica, mecânica e acústica do compósito escolhido;  

7. Construção dos cômodos para avaliar na prática as propriedades mecânica - termo-acústica. 
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2 CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Este capítulo apresenta informações a respeito dos constituintes utilizados no 

compósito e sua importância, abordando também o déficit habitacional e a questão ambiental. 

 

2.1 Inovações de sustentabilidade ambiental na Construção Civil 

 Com o crescimento das cidades vem o aumento do consumo de materiais utilizados 

na construção civil e consequentemente nas empresas, um aumento de descarte de resíduos, 

assim para se aproveitar e tentar a preservação do meio ambiente vem a busca por soluções 

que minimizem os lixos, por meio do desenvolvimento sustentável.  

 São grandes os desafios nos dias atuais em busca da prevenção e controle da 

poluição ambiental, que passa por um processo crescente de aumento e uma das preocupações 

são a emissão de resíduos sólidos no âmbito industrial.   

 Segundo Pimentel (2010 apud FIGUEIREDO, 1995) a ideia usual de resíduo, lixo ou 

o que sobra, decorre da agregação de elementos bem definidos que, quando agrupados, se 

transformam em uma massa sem valor comercial e com um potencial de agressão ambiental 

variável segundo a sua composição. 

 Segundo dados da associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos 

sólidos (ABETRE, 2013), apenas 22% dos resíduos industriais gerados têm destinação 

correta. 

 Além de questão ambiental a correta gestão de resíduos principalmente na indústria 

implica, além da questão ambiental e de saúde pública, a questão legal, pois hoje as empresas 

identificadas como geradoras de passivos no passado estão sendo autuadas pelos órgãos 

ambientais, para que adotem medidas corretivas cabíveis e em prazos devidamente 

estabelecidos.  

 A questão econômica também está fortemente relacionado aos passivos gerados, pois 

é necessário investir grandes quantidades quando se trata da disposição de resíduos industriais 

e mais ainda da recuperação de áreas contaminadas pela disposição inadequada de resíduos ( 

PENKAITIS, 2012). 

 Vários são os estudos com aproveitamento de materiais e inovações como 

alternativas ambientais para a construção civil, como telhado verde, uso de fibra em bloco de 

concreto, resíduo de demolição, reciclagem de pneu, resíduo de telha, resíduo de cinzas da 
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queima de resíduos agroindustriais, resíduos plásticos, areia de fundição, EPS, resíduos 

sólidos urbanos, polimento de rochas, resíduo de porcelanato. Sejam para melhorar 

propriedades mecânicas, o conforto térmico ou propostas acústicas. (GONÇALVES, 2013; 

LEITE, 2011; LIMA, 2012, VIEIRA, 2012 GOMES, 2010 ; SILVA,2010).  

 

2.2 Déficit Habitacional 

 Dentre os vários itens de maior importância da população mundial e principalmente 

brasileira é o quadro habitacional, que abrange  inicialmente o quadro ligado  à  moradia,  mas  

também está associado aos vários serviços públicos  ligados  ao  saneamento  ambiental. 

 A população crescente tem encontrado uma quantidade de moradias insuficientes e 

na maioria das vezes precárias, o que faz com que a questão habitacional seja uma das 

questões mais sérias enfrentadas nas cidades. Esta situação está ligada a falta de recursos 

econômicos.   

 O quadro da moradia está ligado a uma vida digna, e se torna uma questão complexa 

e crítica da habitação no país e no Rio Grande do Norte, e a população mais carente, cuja 

renda, abaixo dos três  salários  mínimos, sofrem mais as pressões que durante o mês tem que 

possuir a capacidade do pagamento de aluguéis, não podendo arcar com empréstimos e 

financiamentos habitacionais. (DÉFICIT NO RIO GRANDE DO NORTE, 2012) 

 Algumas moradias que são classificadas necessitam de melhoramentos para que 

alcancem um padrão mínimo de habitabilidade, definido a partir de critérios de qualidade da 

infra-estrutura de serviços, relacionados ao ambiente em que a moradia está inserida.  

 Segundo a publicação Fundação João Pinheiro, em parceria com o Ministério das 

Cidades, o déficit habitacional é calculado a partir da soma de quatro componentes: (1) 

domicílios precários; (2) coabitação familiar; (3) ônus excessivo com aluguel urbano; e (4) 

adensamento excessivo de domicílios alugados. Os componentes são calculados de forma 

sequencial, na qual a verificação de um critério está condicionada a não ocorrência dos 

critérios anteriores (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2014). 

 E dentre as regiões com o maior déficit habitacional absoluto destacam-se a Sudeste 

e a Nordeste com, respectivamente, 2,184 e 1,961 milhões de moradias em 2011 e 2,356 e 

1,791 milhões em 2012. Em seguida vem a região Sul com 604 mil, o Norte com 575 mil e o 

centro oeste com 464 mil domicílios em 2012 (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2014). 
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 No Nordeste o déficit absoluto era de 2.111 milhões de habitações, 30% do 

percentual nacional, e o déficit habitacional relativo era 14,1%. Bahia e o Maranhão 

apresentaram defasagem de 521 mil e 421 mil unidades, respectivamente, seguidos por 

Pernambuco (302 mil), Ceará (276 mil), Piauí (129 mil), Alagoas (124 mil), Paraíba (120 

mil), Rio Grande do Norte (111 mil) e Sergipe (74 mil). Ainda segundo a publicação o déficit 

habitacional no Brasil é de 6,490 milhões de unidades, o correspondente a 12,1% dos 

domicílios do país (DÉFICIT HABITACIONAL, 2012). 

 O Ministério das Cidades, responsável por dotar o país de uma efetiva política de 

habitação, vem promovendo ações no sentido de combater o déficit habitacional brasileiro. 

Podem ser destacadas: redução da taxa de juros para aquisição de imóveis novos e para 

construções, dilatação de prazos de financiamentos, simplificação e agilidade dos processos 

de contratação (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013). 

 Importante destacar que o foco atualmente das políticas vem sendo a população de 

baixa renda, que minimizam taxas de juros baixas para a obtenção de financiamento de 

imóveis. A solução para o quadro de necessidades habitacionais do Brasil requer bastante 

estudo do problema e implementação de políticas públicas capazes de efetivamente buscar 

soluções para esse grave problema da população mais pobre do Brasil. 

 

2.3 Matérias primas  

 Os materiais constituintes do compósito em estudo são os mesmos utilizados em 

traços de concreto (cimento, agregados e água) acrescidos de gesso e resíduos.   

 

2.3.1 Cimento Portland 

 

Segundo Izquierdo (2011) o cimento pode ser definido como aglomerante hidráulico 

produzido pela moagem do clínquer, obtido da calcinação e clinquerização da mistura de 

calcária e argila e em geral todos os tipos de cimento Portland são utilizados na produção de 

blocos de concreto e possui propriedades adesivas e coesivas quando misturado com água, 

capaz de unir e aglomerar fragmentos de minerais entre si, como areia e outros, de modo a 

formar um todo compacto.  
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Existem diversos tipos de cimento, diferentes entre si em razão da presença de 

alguma adição e da proporção entre calcária e argila. Conforme a Associação Brasileira de 

Cimento Portland ( ABCP), os cinco tipos básicos são:   

a) Cimento Portland Comum I CPI-S: contém de 1% a 5% de adições e é usado 

em serviços de construção de concreto em geral; 

b) Cimento Portland CP-II: um tipo de cimento com maior resistência ao ataque 

de sulfatos contidos no solo e recomendado para obras correntes de engenharia civil. E 

existem três variações de CP-II. O CP-II-E tem 6% a 34% de escória, CP-II-Z tem 6% a 14% 

de cinza volante (pozolana) e o CP-II-F de 6% a 10% de calcária; 

c) Cimento Portland de alto forno CP-III: contém 35% a 70% de escória de alto 

forno. É mais vantajoso em obras de concreto-massa, como barragens e peças de grandes 

dimensões. 

d) Cimento Portland CP-IV: contém de 15% a 50% de cinza volante (pozolana). É 

vantajoso para construções expostas à ação de água  

e) Cimento Portland CP-V: Sem quaisquer adições, mas com dosagens diferentes 

de calcária e argila no clínquer com o qual é fabricado. É recomendado para a produção de 

artefatos de cimento. 

f) Kakane (2011) afirma que a maior parte do cimento comercializado 60%, é 

vendido em sacos de cinquenta quilos e o consumidor são os que realizam construções 

individuais ou reformas, e não percebem a diferença e por isso os revendedores 

comercializam em geral apenas o tipo CP-II.  

 

2.3.2 Poliestireno Expandido (EPS) 

 

O poliestireno expandido, também conhecido no Brasil como isopor é produzido pela 

expansão da resina de poliestileno (PS), com o emprego de um gás de expansão. Na 

construção civil, onde sua utilização é mais difundida (BERLOFA, 2009). Pode ser 

encontrados nas embalagens de eletrodomésticos, bichinhos de pelúcia, em câmaras 

frigoríficas, na construção civil e em uma série de outros produtos.  

Segundo Tessari (2006) o poliestireno é encontrado comercialmente em três formas ou 

tipos:  

a) Cristal ou Standard (também referenciado como Poliestireno de Propósito 

Geral – GPPS) – Possui como características principais a transparência, o alto brilho e a fácil 
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coloração (pela adição de agentes corantes). Entre suas aplicações principais estão 

embalagens para a indústria alimentícia, copos descartáveis e caixas para CDs e fitas cassetes; 

b) Poliestireno Expandido (EPS) – É uma espuma rígida obtida por meio da  

expansão da resina PS durante sua polimerização. Esta expansão é realizada injetando-se um 

agente químico na fase de reação da polimerização. O agente de expansão comumente 

utilizado é o pentano. As principais aplicações do EPS são no uso de embalagens de proteção 

e no isolamento térmico; 

c) Poliestireno de Alto Impacto (HIPS) – É um poliestireno modificado com 

elastômeros de polibutadieno. Esta resina é obtida pela polimerização de uma solução de 

estireno-butadieno. Forma-se um sistema de duas fases devido à imiscibilidade do 

poliestireno e do polibutadieno. O poliestireno forma a fase contínua e o polibutadieno, a fase 

dispersa.  

            A Associação Brasileira do Poliestireno Expandido relata que a espuma rígida de 

poliestireno é um comprovado material isolante, 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° C 

(ABRAPEX, 2013). 

 Possui baixo peso específico, com densidade variando de 9 kg/m³ podendo chegar 

até mais de 40 kg/m³, normalmente, mais de 97% de seu volume é constituído de ar, as peças 

moldadas, possuem maior densidade que os blocos, baixa condutibilidade térmica,  baixa 

absorção de água e umidade (ABRAPEX, 2013). 

 É ainda 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. 

 Segundo Ferreira (2013) o EPS é responsável pela redução da massa especifica do 

concreto e atua como agregado graúdo e como incorporador de ar, apresentando distribuição 

homogêneas.  

 Silva (2014) destaca como uma das 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 mm. Esta espuma é composta de aproximadamente por 2% de poliestireno e 
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98% de ar. Assim o fator decisivo para a boa capacidade de isolamento térmico o EPS é o de 

manter, permanentemente, uma grande quantidade de ar, quase imóvel, dentro das suas 

células. A Condutibilidade Térmica  Para efeito de cálculo do EPS é de 0,04 [W/m
◦
C]. 

 No Blog da  MAXIquim as empresas Innova e Videolar, são as produtoras de 

poliestireno no Brasil, sendo que a Innova, localizada no Pólo Petroquímico de Triunfo (RS) é 

totalmente integrada na produção de etilbenzeno, estireno e poliestireno, a capacidade 

produtiva da Videolar em 2013 foi de  275 mil t/ano, representando quase a metade da 

capacidade total instalada no país, que em 2013 foi de 585 mil t/ano.  

 Os segmentos que mais demandam o poliestireno no Brasil são descartáveis, linha 

branca e embalagens de alimentos. Esses 3 setores juntos representam cerca de 70% do 

mercado brasileiro da resina, que atingiu 385 mil toneladas em 2012. A expectativa é que este 

mercado cresça a uma taxa média anual de 3,8%, o que indica um mercado relativamente 

maduro, mas ainda com potencial de desenvolvimento (MAXIQUIM, 2013). 

 Sua composição tem um grande impacto ambiental, gerando uma enorme degradação 

no Meio Ambiente. O isopor sozinho não polui nem contamina a terra, mas como leva 

centenas de anos para se decompuser, acaba ocupando muito espaço, diminuindo a área útil 

dos lixões. 

 Como alternativa devem ser aproveitado em diversos produtos, pelo processo de 

reciclagem injetado para formar peças para embalagens ou ser usados, como na construção 

civil, processados novamente em compósitos de blocos. 

 

2.3.3 Gesso 

 

 Segundo Alves (2013) o gesso é um dos mais antigos aglomerantes que se tem 

notícia. Foi encontrado em construções do Antigo Egito, com cerca de cinco mil anos. Suas 

técnicas de calcinação e suas propriedades hidráulicas já eram amplamente conhecidas pelos 

egípcios, o que permite inferir que o material era utilizado por civilizações até anteriores a 

esta. Seu emprego era variado, desde a confecção de objetos decorativos, como estátuas, até 

revestimentos de paredes na forma de argamassas e pastas que serviram de base para afrescos 

que decoram até hoje o interior de algumas pirâmides. 

 O Estado de Pernambuco, que possui reservas abundantes de gipsita na região do 

Sertão do Araripe, envolvendo os Municípios de Araripina, Bodocó, Ipubi, Ouricuri e 

Trindade, é responsável por 95% da produção brasileira. As jazidas do Araripe são 
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consideradas as de minério de melhor qualidade no mundo e apresentam excelentes condições 

de mineração (relação estéril/minério e geomorfologia da jazida. Centro de Tecnologia 

Mineral Ministério da Ciência e Tecnologia (CETEM, 2013). 

 Segundo o instituto brasileiro do concreto o gesso de construção é um material 

produzido por calcinação do minério natural gipso (sulfato de cálcio dihidratado) constituído 

essencialmente de: sulfato de cálcio hemidratado, anidritas solúvel e insolúvel, gipsita, 

aditivos retardadores do tempo de pega. As propriedades do gesso dependem do teor relativo 

desses constituintes. 

 E ainda segundo o instituto o gesso em pó branco apresenta excelente aderência ao 

tijolo, pedra e ferro característica não observada na madeira natural. O gesso apresenta baixa 

granulométria, densidade aparente entre 0.70 e 1,0 g/cm
3
, Densidade absoluta média após 

endurecimento 2.7 g/cm
3
, resistência à tração entre 5 e 15 Mpa e condutividade térmica média 

de 0.4 W/m·°C, valor este correspondente a 1/3 do tijolo comum sendo uma alternativa como 

isolante térmico e acústico (ABCIC, 2013). 

 Para iniciar o processo de endurecimento se faz necessário a adição de água, quando 

a partir deste momento inicia-se a formação de uma malha imbricada, constituída de finos 

cristais de sulfatos hidratados. O processo de endurecimento e cura é contínuo podendo 

acontecer após semanas de produção das peças, e desta forma o gesso ganha resistência 

mecânica. A velocidade do endurecimento e cura depende da temperatura de calcinação, 

granulometria do gesso, quantidade de amassamento e presença de impurezas ou aditivos 

(ABCIC, 2013).   

 A associação brasileira de fabricantes de chapas para drywall afirmam que o uso do 

gesso na construção civil brasileira vem crescendo a cada ano 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. 

 Steuer (2013) afirma que devido as suas características e propriedades, o gesso 

possui diversas aplicabilidades na construção civil como: revestimentos de paredes e tetos, 

revestimento para decoração de interiores, forros de placas, matéria prima para painéis termo 

acústica, fechamento com blocos leves, para paredes internas, construção de casa com blocos 
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de gesso, forro para paredes de fechamento em gesso acartonado, placas para rebaixamento de 

teto (Figura 2.1), painéis para divisórias, etc. 

Figura 2.1. Placas de gesso. 

 

                                    Fonte: loja do gesso. 

 

2.3.4 Areia  

 

 Segundo o ministério de minas e energia a Areia é uma substância natural, 

proveniente da desagregação de rochas; possui granulometria variando entre 0,05 e 5 

milímetros pelas normas da ABNT. Praticamente, todas as rochas são passiveis de resultar em 

areias pela desagregação mecânica e são constituídas principalmente por quartzo, um mineral 

de formula geral SiO2, amplamente distribuído na crosta terrestre, constituindo 

aproximadamente 12% dela (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2013). 

 O beneficiamento da areia é bastante simples, baseado em classificação por peneiras, 

silos de decantação, e/ou hidrociclonagem, que separam granulometricamente as frações 

interessantes aos setores de aplicação. É comum, também, a comercialização do material mais 

grosso, separado nas primeiras peneiras estáticas, conhecido como cascalho, pedregulho ou 

pedrisco. 

 Deve ser sempre isenta de sais, óleos, graxas, materiais orgânicos, barro, detritos e 

outros, e pode ser classificada, pela granulométrica, em Areia grossa (2,0mm a 1,2mm), areia 

média (1,2mm a 0,42mm) e areia fina (0,42mm a 0,074mm). Entram na composição de 

concreto e asfalto e são abundantes na natureza. O quadro da ANEPAC (2013), mostrado na 

Tabela 2.1, indica os principais segmentos consumidores de areia e a participação do produto 

mineral em cada mercado. 
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Tabela 2.1. Segmentos consumidores de areia e a participação do produto mineral em cada 

mercado. 

          

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: ANEPAC (2013). 

 Segundo as duas principais fontes de referência sobre a produção de areia e brita no 

Brasil, o departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Associação Nacional das 

Entidades de Produtores de Agregados para Construção Civil (Anepac), segundo a Anepac, a 

produção projetada para 2014 de agregados compreende 529 milhões de toneladas de areia e 

pedra britada. 

  A Figura 2.2 mostra a projeção da produção de areia e brita até 2022.  

 

Figura 2.2. Projeção na produção de agregado (areia e Brita). 

 

                             Fonte: ANEPAC (2013). 

Segmento Areia (%) 

Concreteiras 20 

Construtoras 15 

Industrias de pré-fabricados 10 

Revendedores/ lojas 10 

Pavimentadoras/ usinas de asfalto 5 

Órgão públicos 3 

Outros 2 

Argamassa 35 
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2.3.5 Rochas Ornamentais  

 

 As Rochas ornamentais e para revestimento são aquelas capazes de ser extraídas de 

pedreiras sob a forma de blocos ou placas, recortadas em formas diversas e beneficiadas 

através de esquadrejamento, polimento ou lustro, para emprego como revestimento ou 

estruturas de edificações- pisos, fachadas, paredes, soleiras e colunas, e peças decorativas ou 

funcionais- tampos e pés de mesa, balcões, pias, divisórias, entre outros (BON, 2006).   

 Bon (2006) ainda cita que há duas principais categorias de rochas ornamentais são os 

granitos e os mármores, os granitos correspondem a toda rocha silicática, ígnea ou 

metamórfica, não possuidora de estrutura lamelar acentuada, ou seja, xistosa, e os mármores, 

por sua vez, equivalem a toda rocha carbonática, metamórfica ou sedimentar.     

Na marmoraria os processos industriais mais comuns envolvem o corte, polimento e o 

acabamento de produtos de rochas ornamentais como granito, quartzitos, mármores, ardósia, 

arenitos, entre outras.     

 Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais 

(ABIROCHAS) em 2011 o Brasil foi classificado como o 4º maior produtor e 7º exportador 

mundial de rochas ornamentais, em volume físico; como 3º maior exportador de blocos de 

granito e de produtos de ardósia; como 5º maior exportador de rochas processadas especiais, 

na forma de chapas polidas; e, como 8º exportador de rochas processadas simples, com 

produtos de quartzito foliado do tipo pedra São Tomé e atualmente, cerca de 10.000 empresas, 

dentre as quais 400 exportadoras, integram a cadeia produtiva do setor de rochas no Brasil, 

respondendo por 120 mil empregos diretos e 360 mil indiretos. 

 O mármore é uma rocha metamórfica proveniente do calcário e dependendo da 

composição de seus minérios pode apresentar variadas cores como rósea, branca, esverdeada 

ou preta. Dentre esses minérios está a mica, o feldspato e outros. Ela recebe o nome de rocha 

metamórfica porque é formada a partir da transformação físico-química sofrida pelo calcário a 

altas temperaturas e pressão (MÁRMORE, 2012).  

 O mármore é usado em decorações, na confecção de objetos ornamentais e 

esculturas. Na construção civil é aplicado em objetos para uso domiciliar, como pisos, mesas 

e bancadas para cozinha. 

 Extraído em pedreiras ao ar livre, o mármore é destacado da massa da jazida por 

meio de serragem com um fio helicoidal sem fim, com um abrasivo e água. Depois de isolado, 

é fracionado por ferramentas pneumáticas e deslocado por aparelhos de elevação. Em fábricas 
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especializadas, os blocos são cortados em espessuras variadas e depois cinzelados e polidos 

(MÁRMORE, 2012).  

 

2.4 Resíduos do setor de rochas de granito e mármore e meio ambiente 

 Com o passar dos anos vem cada vez mais a preocupação com questões ambiental, 

passando a ser incorporado em pessoas e na indústria, os seres humano passaram a perceber 

que a preservação do meio ambiente é preservação da própria espécie humana, faz parte do 

que jogamos e produzimos para a natureza e para meio em que vivemos.  

 Segundo Melo (2006) o setor de rochas ornamentais é responsável por três tipos de 

resíduo: retalhos de rocha, que é proveniente de sobras e quebras de peças, chegando a 

alcançar uma perda de 10% a 20%; lama de serraria, que é a lama proveniente da serragem de 

rochas( após a extração), além do polimento e lustro de chapas, o residuo chegar a atingir 

30% a 40%; lama de marmoraria, formada do processo de recorte, polimento e lustro de 

peças, confeccionadas a partir das chapas geradas nas serrarias.   

 Durante o processo é gerado uma lama abrasiva, que surge devido à água que é 

utilizada para a refrigeração das máquinas, em conjunto com o pó resultante dos processos de 

corte e polimento.  

 A lama por gravidade escorre para um poço (reservatório) de recolhimento que 

reaproveita a água através de um sistema que  utilizando bombas, a água da lama retorna a 

maquina, mantida em circulação até o término da serrada. Tendo sua viscosidade controlada, 

quando o sistema está com acumulo, tem-se a troca do poço, e espera-se a secagem do 

material, sendo  transportado para os aterros.  

 Quando lançados em  aterros, vem-se a preocupação dos resíduos de lama em relação 

a sua quantidade gerada, como é expressiva, com o passar dos anos pode-se esgotar as áreas 

aptas para este tipo de descarte. 

Os resíduos são geralmente estocados em locais a céu aberto ou em alguns casos, são 

jogados em rios sem nenhum tipo de tratamento ocasionando problemas de assoreamento, 

contaminando as águas de rios e córregos e podendo até mesmo contaminar reservatórios 

naturais de água. A Figura 2.3 mostra um reservatório com acumulo de resíduos de mármore e 

granito para ida ao lixão da cidade. 
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 A eliminação ou reaproveitamento dos resíduos industriais gerados por empresas na 

área de rochas ornamentaria é um dos grandes desafios à pesquisa do uso destes resíduos em 

aplicações, principalmente na indústria da construção civil (CHAVES, 2009). 

 

Figura 2.3. Caçamba com resíduos para encaminhamento para o lixão. 

 

 

2.5 Materiais Compósitos 

 Materiais compósitos são aqueles que possuem pelo menos dois componentes ou 

duas fases, com propriedades físicas e químicas nitidamente distintas em sua composição. 

Separadamente, os constituintes do compósito mantém suas características porém, quando 

misturados, formam um composto com propriedades impossíveis de se obter com apenas um 

deles. Alguns exemplos são metais e polímeros, metais e cerâmicas ou polímeros e cerâmicas 

(WIKIPEDIA, 2013). 

 Em Ferrante (2014) o surgimento dos compósitos foi motivado pela crescente 

severidade das condições de operações impostas pelas novas tecnologias, especialmente no 

que se refere à necessidade de combinar propriedades incompatíveis umas com as outras. 

 Callister (2012) classifica os materiais compósitos em três divisões principais: os 

compósitos reforçados com partículas, os compósitos reforçados com fibras e os compósitos 

estruturais, dentre os compósitos está o concreto que é um compósito comum com partículas 

grandes, onde as fases matriz e dispersa são materiais cerâmicos. 

 Com uma fatia de 48%, a construção civil permaneceu em 2012 na liderança do 

ranking dos principais consumidores de compósitos, à frente de transporte (16%) bastante 

afetado pela queda significativa das vendas de caminhões e implementos rodoviários, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedades_f%C3%ADsico-qu%C3%ADmicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A2mica
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corrosão (12%) e saneamento (5%). Já a geração de energia eólica respondeu por 90% da 

demanda por compósitos de base epóxi. Com 6%, o setor de petróleo apareceu em segundo 

lugar, segundo CIMM. 

 

2.6 Materiais Compósitos Cerâmicos desenvolvidos para a construção civil 

 A Indústria da construção civil vem evoluindo com aplicação de tecnologias e novos 

métodos de técnicas construtivas, sistemas considerados como de baixo custo, competitiva, 

confiável e econômica na Alvenaria, como na utilização de blocos de Concreto com vários 

materiais e formas em virtude do déficit habitacional que vem crescendo.  

 No Brasil e no mundo busca-se a utilização de resíduos para evitar/minimizar os 

problemas ambientais decorrentes de seus descartes. A seguir são apresentados alguns dos 

estudos sobre a utilização de resíduos na construção civil que contribuíram para a minoração 

dos problemas ambientais em materiais de construção civil. 

 Pappu et al. (2007) apresentaram artigo sobre a geração de resíduos sólidos na Índia, 

alertando para os riscos ambientais que o descarte de tais resíduos podem trazer. Destacaram 

que um bilhão de toneladas são gerados e que destes cerca de 350 milhões são de origem 

inorgânica dos setores industriais e de mineração, e que 4,5 milhões de toneladas são 

perigosos para a natureza. Destacou como avanços a utilização de resíduos para produzirem 

novos materiais para a construção civil como substitutos para materiais tradicionais como 

tijolos, blocos, telhas, agregados, cerâmica, cimento, cal, terra, madeira e tinta.  

 Mora (2007) apresentou estudo que explora a relação entre o ciclo de vida de obras 

de engenharia e suas qualidades sustentáveis e transcendentes, e considera a possibilidade da 

criação de obras duráveis com materiais efêmeros. Estudou o impacto do crescimento urbano 

e sua relação com o meio ambiente, considerando-se o consumo de matérias-primas e energia. 

Fez uma abordagem sobre construção sustentável, relacionada às sustentabilidades das 

atividades da construção e das obras construídas. Conclui que a construção moderna coloca 

exigências sobre engenheiros e arquitetos, que podem cconduzir à deterioração de estruturas 

construídas no futuro. 

 Turgut (2007) apresentou estudo que investigou o uso potencial da combinação de  

resíduos de pó de pedra calcária e de pó de madeira para produzir um composto de pouco 

peso como material de construção. Determinaram as propriedades físicas e mecânicas de um 

compósito com vários níveis de LPW e WSW com tamanhos de partículas diferentes, tais 
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como resistência à compressão, resistência à flexão, peso, velocidade de pulso ultra-sônico 

(UPV) e valores de absorção de água que satisfizeram as relevantes normas internacionais. 

Concluiu que tijolos com 30% de pó de madeira podem ser utilizados em unidades de 

alvenaria, estruturais ou não estruturais de acordo com a norma ASTM C 129. 

 Algin e Turgut (2007) apresentaram estudo sobre a utilização de resíduos de pó de 

pedra calcária  e de serragem de madeira que são abandonados e acumulados  em todos os 

países e traz problemas ambientais imensos e riscos á saúde da população. Descreveram um 

estudo paramétrico experimental que investigou o uso potencial de combinação desses 

resíduos para produzir um compósito leve e de baixo custo para a construção de edificações. 

Os resultados dos testes mostraram que a combinação dos dois resíduos demonstraram que 

podem ser utilizados na produção de tijolos a baixo custo, para produzir paredes, substituíndo 

tijolos convencionais.  

 Abella e Fonteboa (2008) produziu e testou corpos de prova fabricados com concreto 

convencional e concreto convencional com adição de sílica ativa. Testes foram conduzidos 

para determinar as propriedades físicas (absorção de água e densidade) e mecânicas 

(Resistências à compressão e à tração e módulo estático de elasticidade). Concluiu-se que o 

compósito alternativo permite a obtenção de baixa densidade e boa taxa de absorção de água 

de alta em comparação com agregados naturais e que podem ser utilizados massivamente na 

Espanha. 

 Valeria Corinaldesi e Giacomo Moriconiet (2010) submetram e aprovaram artigo 

onde propuseram um compósito usando os restos da demolição de construção. O agregado 

reciclado usado veio de uma usina de reciclagem. Os entulhos de demolição de construção 

foram selecionados, esmagados, limpos, peneirados e classificados. Foram determinadas 

algumas propriedades físicas e mecânicas do compósito gerado.  

 Díaz et al. (2010) aprovaram trabalho tentando encontrar o mais eficiente 

procedimento numérico para prever a perda de transmissão  através de uma parede de 

multicamadas para frequências que variam de 100 a 5000 Hz. A parede era feita de tijolos 

ocos leves de concreto, unidos por argamassa, com forro de gesso em ambas as faces, 

buscando-se novos produtos com melhores propriedades acústicas de isolação de som no ar. 

Concluíram que a simulação numérica pelo MEF para estudar o comportamento vibroacústico 

de elementos arquitectónicos é uma ferramenta poderosa, uma vez diminui o tempo de 

desenvolvimento de novos rodutos antes da sua produção; reduzindo o número de testes 

laboratoriais e, por conseguinte, o seu custo. 
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 Bribián et al. (2011) publicaram os resultados de um estudo de avaliação do ciclo de 

vida, comparando os materiais de construção mais utilizados com alguns eco-materiais, 

utilizando três categorias de impacto diferentes. O estudo mostra que o efeito dos produtos de 

construção pode ser significativamente reduzido através da promoção a utilização das 

melhores técnicas disponíveis e eco-inovação em plantas de produção, substituindo o uso de 

recursos naturais finitos de resíduos gerados em outros processos de produção, de preferência 

disponíveis localmente.  

 Adamczyk e Dylewski (2011) apresentou benefícios econômicos e ambientais devido 

à isolamento térmico de paredes exteriores de construção. Demonstraram que o isolamento 

térmico de paredes de construção tem um efeito significativo na redução da energia térmica 

consumo em edifícios que leva à redução das emissões de CO2 e determinam a espessura 

ideal da camada de isolamento que dá o máximo valor presente líquido de investimento de 

isolamento térmico. Estudaram vários tipos de isolamento térmico, levando em consideração 

fontes de energia, materiais para construção de parede e materiais isolantes. Tendo o 

desenvolvimento sustentável como paradigma, foram determinadas as melhores versões de 

possível isolamento térmico por meio de uma otimização de dois critérios, ambiental e 

econômico. 

 Raut  et al. (2011) mostraram preocupação  ambiental com o acúmulo de resíduos 

sólidos industriais ou agrícolas não gerenciados, especialmente nos países em 

desenvolvimento. Defenderam a utilização de  resíduos reciclados como uma  solução viável  

para a obtenção de materiais sustentáveis, para o problema da poluição e como uma opção 

econômica para projeto de edifícios verdes. Fizeram uma revisão de vários materiais residuais 

industriais e agrícolas em diferentes composições que foram adicionadas para a matéria-prima 

em diferentes níveis para fabricar tijolos, demonstrando o potencial de utilização de vários 

deles. O estudo por sua vez é útil para diversos pessoas de recursos envolvidos no uso de 

resíduos industriais ou agrícolas materiais para desenvolver material de construção 

sustentável 

 Matta, et al. (2012) defenderam a importância da utilização dos rejeitos produzidos 

pela  indústria de rochas ornamentais no Brasil como adições minerais em matrizes 

cimentíceas. Verificaram  o efeito da adição do resíduo de corte de mármore e granito 

(RCMG) nas principais propriedades das argamassas de cimento Portland no estado 

endurecido. Os teores de adição variaram de 0% a 15% (em massa) e a relação água/cimento 

(a/c = 0,59) foi fixada como parâmetro de controle. Avaliaram o comportamento das 
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argamassas quanto à resistência  mecânica (resistência à flexão e à compressão axial), 

absorção de água (por imersão e por capilaridade) e massa específica. Os resultados 

mostraram que as propriedades das argamassas são otimizadas com a adição de 5% do 

resíduo,  atestando que o uso do RCMG como carga é  uma alternativa viável de destinação 

ambientalmente adequada para este resíduo.   

 Taguchi, et al. (2012) mostraram que o Brasil está entre os principais produtores de 

rochas ornamentais e  que o  beneficiamento de granitos e mármores gera uma enorme 

quantidade de resíduos  finos, que possui potencial para a utilização como matéria prima de 

produtos  cerâmicos. Realizaram a caracterização quanto a massa específica, fases cristalinas 

(DRX), granulometria, microestruturas (MEV) e análises químicas(FRX). A similaridade da 

composição química deste resíduo com alguns tipos de argilas indica a aplicação deste em 

produtos cerâmicos, minimizando sua disposição no meio ambiente.  

 Taguchi, et al. (2012) apresentaram artigo sobre a produção de vidrado a partir de 

resíduo de rochas ornamentais para utilização em cerâmica de revestimento. Duas 

composições foram estudadas: resíduo puro,  denominado SM, e resíduo com 25% (m/m) de 

CaO, denominado CM. Os resíduos são constituídos basicamente por Quartzo e Albita, e as 

temperaturas de fusão são de aproximadamente 1200°C. O vidrado apresentou estrutura 

amorfa e coloração azul escura, capaz de conferir brilho e cor para cerâmica de revestimento, 

sendo, portanto, potencial matéria-prima em vidrados industriais. 

 Santos e Holanda (2012) destacaram a geração  de enormes  quantidades  de  

resíduos  sólidos  poluentes no  processo  de  extração  e  beneficiamento  de rochas  

ornamentais .  Estes resíduos geralmente são descartados de forma inadequada causando 

impactos negativos ao meio ambiente.  Fizeram um estudo preliminar com a finalidade de 

verificar a possibilidade de reuso de resíduo de rocha ornamental em argamassa.  Foram 

realizados ensaios e resistência à compressão simples em argamassas com diferentes 

conteúdos de  resíduo  de  rochas  ornamentais.  Demonstraram que o reuso de resíduo de 

rocha ornamental  é  viável  na  produção  de  argamassa para construção civil. 

 Paskocimas et al. (2012) destacaram a utilização de resíduos de granito. Os resíduos 

apresentam comportamento não plástico, como nos materiais cerâmicos. Seus constituintes 

eram na maioria óxidos, sendo atrativos à indústria cerâmica. Para avaliar a viabilidade 

técnica deste material, foi realizada a análise química e mineralógica por FRX e DRX, 

respectivamente. Os resultados mostram que é viável a utilização de resíduos de granito como 
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matéria-prima na indústria de cerâmica de revestimentos, dessa forma minimizando o impacto 

ambiental e propiciando uma alternativa sustentável. 

 Borlini et al. (2012) afirmavam que o resíduo gerado no processamento de  rochas  

ornamentais  contém  compostos  que  podem atuar como fundentes em materiais cerâmicos. 

Aproveitaram resíduos provenientes da serragem de granito utilizando tecnologia multifios, 

em materiais cerâmicos.  As  matérias-primas  utilizadas  foram  o  resíduo  de  granito  e  

uma  argila  amarela. Foram  feitas  incorporações  de  0,  10,  20  e  30%  em  peso  desse  

resíduo  na  argila.  Segundo os resultados de absorção de água e resistência à flexão das  

composições  com  0  e  10%  de  resíduo,  estas  podem  ser  classificadas  como  

revestimento cerâmico  semi-poroso  e  as  composições  com  20  e  30%  de  resíduo,  como  

revestimento cerâmico semi-grés, de acordo com a NBR 13818.   

 Oliveira et al. (2012) mostraram o intuito de promover a sustentabilidade no 

desenvolvimento de novos materiais para a indústria da construção civil. Utilizaram resíduos 

provenientes do corte de granito, como elemento constituinte de argamassas.  Caracterizaram 

o compósito com matriz cimentícia reforçado com resíduo oriundo de fábricas  de  produção  

de  bancadas  e  peças  em  granito.  Confeccionaram corpos de prova com  a  mistura  de  

cimento,  areia  e  resíduo  nos  percentuais  5%,  10%,  15%  e 20%,  para  realização  dos  

ensaios  da  densidade  aparente  no  estado  fresco,  resistência  à compressão e módulo de 

elasticidade.    

 Pedroti et al. (2012) ressaltaram que o   Brasil   é   um   dos   maiores   produtores   e  

exportadores  de  rochas  ornamentais  do  mundo, com destaque  para o mármore,  o  granito  

propriamente  dito,  o  diorito,  e  o  gnaisse, comercialmente  conhecidos  por  mármore   e   

granito. O resíduo, um pó muito fino, o resíduo, gerado pelo beneficiamento, representa um 

grande problema ambiental.  Foram  adicionadas  diferentes  proporções  do  resíduo  de  

granito, formado  por  fio  diamantado,  em  concretos  para  avaliação  das  propriedades  

mecânicas, químicas  e  ambientais,  avaliados  pelo  método  de  dosagem  simplex,  a  partir  

de  um  traço padrão  utilizando  cimento  CP - V.  Demonstraram que  os  resíduos 

adicionado  em  algumas  proporções  melhoram  as  características  da  mistura,  o  que  

ajudaria  a diminuir o impacto ambiental. 

 Apolinário et al. (2012) mostraram  a utilização de resíduo provenientes do corte de 

mármore granito (RCMG). O RCMG foi devidamente caracterizado e adicionado às 

argamassas de cimento Portland em teores que variaram entre 0% (referência) e 15% em 

relação à massa de cimento. Foram analisadas a dureza superficial (NBR 7584/1995), a 
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resistência de aderência à tração (NBR 13528/2010) e a absorção de água à baixa pressão ao 

longo do tempo, (método 11.4 - RILEM). A adição do RCMG às argamassas de revestimento 

mostrou-se bastante satisfatória, atingindo-se os melhores resultados quando adicionado um 

teor de 10%. 

 Guimarães et al. (2012) apresentaram os  resultados  da  análise comparativa  das  

propriedades  térmicas  de  componentes  de  alvenarias  e  de  ambientes construídos  com  

eles.  Foram  construídos  02  modelos  em  escala  real  de  alvenarias estruturais  de  blocos  

cerâmicos  e  de  concreto,  dimensionados  conforme  parâmetros  do Código  de  Edificações  

de  Belo  Horizonte.  Em  cada  modelo,  foram  instalados  termopares  que monitoraram  as  

temperaturas  de  bulbo  seco  e  bulbo  úmido  durante  08  semanas.  Os dados coletados  

foram  comparados  com  a  capacidade  térmica,  a  condutividade  térmica  e  o coeficiente  

global de  transmissão  de  calor  dos  respectivos  blocos. Comprovaram  que além  da  

condutividade  térmica  e  da  capacidade  térmica,  outras  propriedades influenciam no 

comportamento térmico do ambiente, como a porosidade, a absorção de água e  as  condições  

psicrométricas  do  local.   

 Musse et al. (2012) enfatizaram que a indústria do cimento consome grandes  

quantidades de energia e recursos naturais não renováveis, além de ser responsável por cerca 

de 5% da emissão mundial de CO2, contribuindo para o aquecimento global. Defenderam que 

para reduzir tais impactos ambientais, uma das alternativas é a substituição parcial do cimento 

por resíduos beneficiados oriundos de outras indústrias, tais como o resíduo da indústria 

cerâmica (RC). No estudo utilizaram um teor de substituição de 20% do cimento Portland por 

RC na produção de três tipos de concreto, com relações água/cimento que variaram de 0,4 a 

0,6. Foi avaliado o comportamento dos concretos quanto à resistência à compressão axial, 

densidade, índice de vazios e absorção de água por capilaridade. Os resultados atestaram a 

viabilidade técnica da substituição parcial do cimento pelo resíduo cerâmico. 

 Miranda Jr et al. (2012) estudaram a influência da substituição do agregado miúdo 

natural por resíduos vítreos na resistência à compressão axial  e no índice de vazios do 

concreto de cimento Portland. Os resíduos vítreos foram provenientes da etapa de desbaste e 

polimento de uma empresa de tratamentos térmicos de vidro. Os agregados graúdos e miúdos 

utilizados foram a brita 1 e a areia, respectivamente. As porcentagens de resíduos vítreos 

utilizadas em substituição a areia foram de 5%, 10% e 20%. Ademais, foram utilizadas as 

relações água/cimento (a/c) 0,50, 0,55 e 0,58. A cura dos corpos de prova foi realizada em 7, 

14 e 28 dias. A partir dos resultados da resistência à compressão e do índice de vazios do 
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concreto, observou-se que o concreto possuía aplicação estrutural para a relação a/c 0,5, 

independentemente da porcentagem de resíduo vítreo utilizada, e para a relação a/c 0,55 com 

20% de resíduo vítreo. 

 Nascimento et al. (2012) objetivando a aplicação da metodologia de planejamento de 

experimentos com misturas,  na dosagem de argamassas mistas de cimento, cal e areia, 

buscando otimizar propriedades como trabalhabilidade, retenção de água, resistência de 

aderência à tração e resistência à compressão. No estudo foi considerado o planejamento 

experimental denominado de design centroide simplex, sendo ajustados modelos polinomiais 

e aplicados testes estatísticos para verificar a significância dos parâmetros desses modelos. Os 

resultados obtidos indicaram a viabilidade de utilização da metodologia na dosagem de 

argamassas para revestimento. 

 Soares et al. (2012) Comentaram sobre a questão do gerenciamento dos Resíduos de 

Construção e Demolição (RCD)  no Amazonas. Estudaram  a  viabilidade  técnica  da  

produção  de  concreto  alternativo  utilizando  RCD  e  EPSR (Poliestireno  Expandido  

Reciclado)  obtido  após  processo  de  extrusão  e  moagem  na  forma  de agregado graúdo 

ou miúdo. Os RCDs oriundos da fração cinza, denominados de ACR (Agregado de  Concreto  

Reciclado)  por  conterem  um  teor  maior  que  90%  de  concreto,  selecionados  em obras e 

britados, bem como o EPSR, foram analisados granulometricamente com a finalidade de  

serem  incorporados  à  concretos  aplicados  a  fabricação  de  blocos  de  alvenaria.  Os 

blocos produzidos  em  escala-piloto  em  uma  indústria  de  blocos  de  concreto  na  cidade  

de  Manaus-AM, foram analisados quanto a resistência mecânica à compressão (RMC) e 

também quanto à absorção de água (AA).  O fato do EPSR possuir baixa densidade contribuiu 

para a obtenção de blocos mais leves e com valores de RMC e AA condizentes com os 

previstos na NBR 6136/94 e NBR 12118/91.   

 Kanning et al. (2012) estudaram  o projeto LEGOLEVE, proposta  para avaliar  o  

comportamento  de  blocos  pré-fabricados  produzidos  em  concreto  leve  com agregado 

reciclado de EPS e travados por meio de garrafas PET. O desenvolvimento dos blocos 

LEGOLEVE  baseou-se  nas  definições:  do  teor  de  EPS  no  concreto  leve,  do  molde  e  

dos processos  de  moldagem  e  cura,  utilizando  nessa  etapa  corpos-de-prova  cilíndricos.  

Uma  vez definido o melhor traço de concreto e o processo de cura, blocos foram moldados e 

ensaiados, comparando  os  resultados  com  blocos  cerâmicos  de  vedação.  Os  resultados  

físicos  e mecânicos  mostram  que  os  blocos  LEGOLEVE  atendem  as  prescrições  da  

NBR  15270/2005, embora seja importante ressaltar que não há norma técnica específica para 
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este bloco. Outro resultado  importante  é  que  as  garrafas  provocam  um  travamento  

horizontal  dos  blocos, substituindo com vantagens a argamassa à base de cal. Com relação 

ao custo e produtividade dos blocos LEGOLEVE, se comparados aos blocos cerâmicos de 

vedação, utilizam 75% a menos de  elementos  construtivos,  consomem  quantidades  

significativamente  menores  de argamassas  (cerca  de  100  vezes  menos)  e  permitem  

executar  a  tarefa  em  um  tempo  75% menor com reduzido desgaste físico do profissional 

assentador. 

 Almeida et al. (2012) estudaram dosagem para blocos de concreto utilizando um 

menor índice de vazios. Para o estudo foram realizadas as caracterizações dos agregados, bem 

como a obtenção da relação do menor índice de vazios entre os mesmos. A determinação da 

umidade dos concretos secos foi baseada na NBR  12023/92, que trata de solo cimento. 

Durante o estudo, foram produzidos corpos-de–prova no cilíndrico de Proctor, para serem 

correlacionados com os blocos produzidos em vibroprensa manual. Para a resistência à 

compressão, a correlação entre os valores obtidos em corpos-de-prova e blocos de concreto 

foi de 95%. Observou-se, ainda, uma relação direta entre os resultados de absorção dos blocos 

em  função do aumento do teor de agregados. Quanto aos resultados de resistência à 

compressão, os valores obtidos indicaram uma relação crescente com o aumento  da massa 

específica e do consumo de cimento. 

 Burke (2012) determinaram uma aplicação o reaproveitamento do Politereftalato de 

Etileno (PET) na construção civil.  Esta  pesquisa fundou-se na obtenção de um novo produto 

destinado principalmente a retirar da natureza o descarte  da  imensa  quantidade  de  material  

fabricado  com  Politereftalato  de  Etileno  (PET), reutilizando este material descartado como 

novo produto para a construção civil.  O princípio fundamental  foi  combinar  o  PET  com  

areia,  em  temperatura  adequada,  de  forma  que  se pudesse moldar peças, hoje feitas em 

concreto.  Por meio dos resultados obtidos nos ensaios realizados, conclui-se que o  produto  

PET/Areia  se  presta  definitivamente  para  o mercado da construção civil, atingindo, 

principalmente, a área de pré-moldados em concreto,  

 Villa et al. (2013) analisaram a influencia da substituição de parte da areia por 

borracha de pneu reciclado no concreto, observando o comportamento das propriedades 

mecânicas. A proporção de borracha foi mantida em 5%, em substituição ao volume de areia. 

Assim foi avaliado o módulo elástico e a resistência ‘a compressão, para o concreto 

convencional (sem adição de borracha) e o concreto com borracha, bem como a quantidade de 

cimento a ser acrescida para que ambos tenham mesma resistência a compressão. Os 
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resultados se mostraram promissores para o desenvolvimento de um material de melhor 

qualidade. 

 Mateus et al. (2013) escreveram abordando a crescente necessidade de economizar 

recursos materiais e energia, juntamente com uma preocupação crescente sobre as questões 

ambientais e as incertezas sobre a evolução da economia, impeliram abordagens minimalistas 

para a  arquitetura e engenharia. Isto criou uma nova necessidade de redução, ao mínimo 

expressão necessária, os materiais de construção usados e elementos. Embora existam 

algumas tecnologias de construção leve, na maioria casos que a prática de construção em toda 

a Europa se faz da forma convencional, com muito peso. Propuseram uma parede de divisória 

leve que pode contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias para esse fim de parede 

divisória.  

 Rakhshan et al. (2013) defenderam  que o conceito de  sustentabilidade ambiental 

está em crescimento no âmbito dos materiais de e que a energia incorporada e as emissões de 

gases de efeito estufa associados precisam ser incluídas no balanço de sustentabilidade global 

do desenvolvimento. Mostram que, no caso particular do ambiente residencial construído de 

Dubai o custo para otimizar  os níveis de isolamento necessários para reduzir 

significativamente as perdas de transmissão é pequeno em comparação com o relativo as 

emissões de gases de efeito estufa gerado. 

 Pajchrowski et al. (2013) defenderam que a exigência de energia nos edifícios está 

diretamente relacionada à tecnologia da sua construção e ao tipo e quantidade de materiais de 

construção usados, especialmente os materiais de isolação térmica. Apontam a necessidade de 

que na era da construção sustentável haja uma tendência de introduzir fatores ambientais para 

a tomada de decisão de processos. Apresentam os resultados de um comparativo de avaliação 

de ciclo de vida ambiental (LCA), de quatro edifícios com diferentes estruturas, tecnologia de 

construção e padrões energéticos. Concluíram que o impacto ambiental mais negativo se dá 

com o uso das edificações por longo tempo. 

 Briga-Sá et al. (2013) alertaram para o alto consumo de energia e água do setor de 

construção civil, sendo essencial adotar ações mais eficientes durante todas as fases do 

processo de construção, incluindo o uso de materiais mais sustentáveis. Defenderam que a 

reutilização de diferentes tipos de resíduos na construção ou reabilitação de edifícios pode 

contribuir significativamente para a sustentabilidade. Um resíduo proveniente de tecidos foi 

estudado como elemento para produzir maior resistência térmica para blocos para construção 

civil. O valor de condutividade térmica do resíduo foi semelhante ao do EPS. 
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 Chen et al. (2013) estudaram a substituição de percentual de cimento por resíduos de 

vidro e de borracha de pneu em material compósito para uso em construção de edificações. Os 

resultados mostraram que a adição de materiais de construção reciclados mantém a  boa 

trabalhabilidade do concreto. Concluíram que a utilização dos resíduos reduz o peso e a 

resistência à compressão, porém não inviabiliza a utilização de tais resíduos para produzir 

blocos que possam ser utilizados na construção civil. 

 Vefago e Avellaneda (2013) descreveram o problema de que as reservas de recursos 

não-renováveis são limitadas e que resíduos emitidos na ar, solo e terra poluem o meio 

ambiente. Apresentaram as premissas para uma arquitetura sustentável, que deve priorizar os 

ciclos de vida de materiais. Apresentaram novos conceitos sobre materiais e elementos de 

construção e avaliaram o potencial de reciclagem desses materiais. Concluíram que deve 

haver uma mudança de pensamento dos arquitetos para projetar edificações visando atingir 

altos índices de reciclagem mais elevados dando um passo importante em direção à 

sustentabilidademais. 

 Sabai et al. (2013) abordaram estudo de casa na Tanzânia, onde resíduos de 

construção e demolição não são reciclados e suas aplicações como materiais de construção 

não acontecem. Investigaram a possibilidade de reciclagem desses resíduos (entulho 

principalmente cimento) para a obtenção de blocos para construção. Os resíduos foram 

coletados a partir de resíduos esmagados e peneirados para obter-se a matéria prima a ser 

incorporada ao cimento. Os resultados físicos e mecânicos mostraram que os agregados 

reciclados foram mais fracos do que os convencionais, porém apresentaram características 

adequadas para uso na construção de edificações. Concluíram pela possibilidade de reciclar 

resíduos de construção e demolição na construção de edificações, porém existem desafios 

tercnológicos a superar. 

 Pacheco et al. (2014) abordaram uma pesquisa projetando o horizonte no período 

entre 2014 e 2020 na Europa, sobre desenvolvimento e comercialização de materiais de 

construção para residências eco-eficientes, utilizando diferentes tipos de resíduos. Abordaram 

o uso de materiais com boa eficiência energética que utilizavam altos teores de resíduos de 

materiais. Mostraram que programa Horizonte 2020 é parte da estratégia Europeia para 

promover o crescimento inteligente, sustentável, possuíndo um orçamento de €70 milhões 

para os próximos sete anos (2014 - 2020). Defenderam que o program Horizonte em 2020 

será composto por três pilares principais, quais sejam: excelência científica, liderança 

industrial e desafios sociais. 
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 Arulrajah et al. (2014) mostraram o uso de resíduos de materiais de construção e de 

demolição (CD) em aplicações de engenharia. A principal propriedade avaliada foi a 

resistência ao cisalhamento. Os materiais utilizados foram agregados de concreto reciclado, 

tijolo triturado, pavimento de asfalto recuperado, resíduos de escavação de rocha, vidro fino 

reciclado e vidro reciclado médio. Demonstraram que os materiais de C & D compactadas 

têm potencial para ser usados em  base e sub-base do pavimento. 

 Silva et al. (2014) avaliaram 236 publicações, em 38 anos, examinando os fatores 

que afetavam as propriedades físicas, químicas e mecânicas em composições de agregados 

reciclados provenientes de materiais de demolição para a produção de concreto. Apresentaram 

um diagnóstico que permitia a produção de um meio prático para a medição da qualidade dos 

agregados reciclados, que podem ser utilizados para produzir concreto com desempenho 

previsível. Concluiram que a composição e as propriedades físicas de um resíduo devem ser 

determinadas antes da sua aceitação para uso na produção de concreto. 

 Gabarrón et al. (2014) mostraram o resgate da utilização de gesso e junco para fins 

de construção, que por milhares de anos foram massivamente empregados e hoje foram 

substituídos por concreto armado. Defenderam esse resgate pela busca de uma construção 

ambientalmente sustentável, embora os estudos já realizados demonstrassem  que há uma 

baixa aderência entre o gesso e capim. Propuseram modificações no projeto de telhados e 

pisos para o aumento da resistência a flexão. Conseguiram um aumento na resistência a flexão 

superior a 100%. Concluíram ser possível aumentar a resistência à flexão do tradicional 

elemento estrutural utilizado para pisos e telhados feitos com gesso e junco.  

 Celik et al. (2014) publicou sobre tijolos leves que podem ser produzidos através do 

uso de  mistura de cimento, pó de carvão e de água. Suas propriedades físico-mecânicas, 

resistência à compressão, índice de ponto de carga, peso unitário, a absorção de água, 

porosidade, calor e isolamento acústico e eficácia à blindagem foram comparadas com as 

relativas a  tijolos comerciais. Os resultados indicaram que os tijolos alternativos estudados 

teve melhores propriedades físicas. 

 Miccoli et al. (2014) fizeram uma comparação entre o desempenho mecâico de 

elementos estruturais construídos com três técnicas básicas, bloco de terra (adobe) alvenaria e  

taipa. Analisaram as resistência à compressãe  e ao cisalhamanto. Concluíram que os valores 

de resistência à compressão para os três tipos de técnicas de construção não podem ser 

directamente comparados, devido aos diferentes tipos de solo utilizados. E que o 

comportamento do material em geral depende das técnicas de construção. O estudo foi 
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realizado no âmbito do projecto financiado pela Comissão Europeia na linha de estudos sobre 

prevenção aos riscos de terremotos. 

 

2.7 Materiais Compósitos Cerâmicos desenvolvidos no LMHES/UFRN 

 O LMHES (Laboratório de Maquinas Hidráulicas e Energia Solar) da UFRN entre as 

suas linhas de pesquisa dos inúmeros trabalhos científicos publicados em vários congressos 

nacionais e internacionais, apresenta trabalhos com materiais compósitos cerâmicos 

consonânticos ao tema de Tese. A seguir, apresentam-se alguns trabalhos nessa linha de 

pesquisa. 

 Santos (2008) construiu uma unidade habitacional, onde se realizou o estudo de 

desempenho térmico, e de materiais utilizando um compósito à base de gesso e EPS triturado. 

Foram utilizadas duas técnicas de construção, usando blocos, e enchimento in loco. Duas 

composições do compósito foram estudadas. Na técnica do enchimento in loco utilizou-se 

garrafas PET no interior das paredes para proporcionar resistências térmica e mecânica. Os 

resultados da análise térmica demonstram o conforto térmico proporcionado pelo compósito 

pela obtenção de uma diferença de temperatura entre as superfícies interna e externa das 

paredes mais expostas ao sol em torno de 7º C. A Figura 2.4 apresenta a unidade habitacional 

construída por Santos. 

 

Figura 2.4. Unidade habitacional construída. 

 

                             Fonte: Santos, 2008 
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 Gomes (2010) construiu uma unidade habitacional apresentada na Figura 2.4, onde 

se utilizou um compósito constituído de gesso, EPS, borracha triturada, areia e água e realizou 

estudos de conforto térmico e de materiais. Utilizou a técnica de construção do lançamento in 

loco. No interior do molde foram colocadas garrafas PET com o intuito de se obter resistência 

térmica e mecânica nas paredes construídas, como também dar-lhe um fim ecologicamente 

correto. Demonstrou-se o conforto proporcionado pelo compósito a partir da diferença de 

temperatura entre as superfícies internas e externas nas paredes de até 11,4°C.  Demonstrou-

se a apropriada resistência mecânica do compósito para paredes de fechamento. A Figura 2.5 

mostra a unidade habitacional construída. 

 

Figura 2.5. Unidade habitacional construída por Gomes. 

 

                                      Fonte: Gomes, 2010. 

 

 Souza et al. (2010) apresentaram a utilização de resíduos de poliuretano gerados pela 

indústria de pranchas de surf no Brasil para fabricação de compósito cerâmico. Estima-se que 

cerca de 50-70% de matéria-prima é desperdiçada na fabricação de uma prancha de surf. Uma 

das possibilidades de aproveitamento dos resíduos de PU seria sua utilização como 

substituinte parcial do cimento e areia, no traço, para fabricação de componentes (blocos) de 

vedação na construção civil. Utilizou-se a espuma na forma de pó e flocos do PU expandido 

incorporados a areia, cimento, gesso e água. A proporção de 1:1,5 demonstrou melhor 

performance sendo então desenvolvido blocos de vedação, que apresentaram baixo custo de 

fabricação tendo em vista a substituição parcial do cimento e agregados, além de apresentar 
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um processo simples de fabricação, não necessitando de investimento com maquinário. A 

Figura 2.6 mostra os blocos fabricados de resíduos de PU. 

Figura 2.6. Blocos fabricados com resíduos de PU estudados por Souza. 

                                       

                                                                     Fonte: Souza, 2010. 

 Leite (2011) apresentou dois modelos de blocos fabricados em material compósito 

formado por cimento, gesso, EPS triturado, pneu triturado, barro, areia e água, destinados à 

construção de residências populares. Foram realizados testes de resistência à compressão para 

várias formulações do compósito que atenderam a 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 residência construída com o compósito proposto. 

O bloco confeccionado apresentou bom isolamento térmico do ambiente, obtendo-se 

diferenças de até 12,6º C entre as faces externa e interna. Foi demonstrada a viabilidade de 

utilização do compósito para o fim proposto. A Figura 2.7 mostra os dois modelos de blocos 

estudados.  

Figura 2.7. Modelos de blocos estudados por Leite . 

    

                                         Fonte: Leite, 2011. 
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Silva (2010) construiu uma casa (Figura 2.8) utilizando blocos confeccionados 

utilizando um compósito constituído de gesso, EPS, borracha triturada e areia. Foram 

realizados estudos de desempenho térmico a fim de verificar as condições de conforto. Os 

blocos foram assentados encaixados uns nos outros como se fossem peças de “lego”. Foram 

utilizadas garrafas PET no interior das paredes a fim de proporcionar resistência térmica. 

Foram realizadas uma análise de conforto térmico, verificando-se as temperaturas externa e 

interna nas paredes e a temperatura ambiente. O bloco confeccionado apresentou bom 

isolamento térmico do ambiente, apresentando as paredes, diferenças de até 11,7º C entre as 

faces externa e interna.  

 

Figura 2.8. Unidade habitacional construída por Silva. a)  bloco detalhando o recheio de 

garrafas PET, b) parede levantada. 

 

                                Fonte: Silva, 2010        

                        

 Lima (2012) estudou um compósito constituído de gesso, EPS, pneu triturado, 

cimento e água. Foram realizados estudos de resistências térmica e mecânica. No interior do 

molde foram colocadas placas de EPS com o intuito de se obter uma maior resistência térmica 

nas paredes construídas. Alcançou-se diferença de temperatura entre as superfícies internas e 

externas nas paredes de 12,4°C. Demonstrou-se também apropriada resistência mecânica de 

tal compósito para paredes de vedação. A utilização do compósito proposto poderia contribuir 

para a diminuição do extremo déficit habitacional do nosso país, produzindo residências 

populares a baixo custo e com pequeno tempo de obra. A Figura 2.9 mostra o bloco produzido 

para construção de casas populares. 



59 

  

Figura 2.9. Bloco produzido para construção de casas populares estudado por Lima. a) bloco 

em fabricação, b) Bloco Pronto.  

 

                               Fonte: Lima, 2012 

 Rodrigues (2012) apresentou um bloco fabricado em compósito à base de cimento, 

gesso, isopor triturado e água, tendo seu interior preenchido com doze garrafas pet de 500 ml, 

destinados à construção de um quiosque. O compósito podia ser formulado para várias 

proporções de mistura e podia 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. Foi construído um quiosque modulado que contempla 

economia, estética e respeito ao meio ambiente. A Figura 2.10 mostra o bloco produzido para 

construção de um quiosque. 

Figura 2.10. Bloco estudado por Rodrigues utilizado para construção de um quiosque. a) 

garrafas PET no molde, b) Blocos produzidos, c) Cômodo construído. 

 

Fonte: Rodrigues, 2012. 
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 Vieira (2012) apresentou trabalho sobre a viabilidade de um compósito contendo 

fibra de pneu na fabricação de blocos para pavimentação. Foram abordados os processos de 

fabricação e montagem do bloco a ser produzido e serão estudadas várias formulações para o 

compósito, com diferentes proporções entre os elementos constituintes: brita, areia, cimento, e 

fibra de pneu. Foi demonstrada a viabilidade de utilização de tal compósito, determinando-se 

qual a formulação mais desejada para a obtenção das propriedades pretendidas, de acordo 

com normas técnicas. 

  A Figura 2.11 mostra os blocos de pavimentação fabricados. 

Figura 2.11. Blocos de pavimentação fabricados em material compósito e estudados por 

Vieira. a) Em fabricação, b) Prontos.  

 

                                                                   Fonte: Vieira, 2012                                        

 Galvão (2012) mostrou um compósito que utiliza pó de vidro oriundo do processo de 

lapidação do vidro de vidraçarias, evitando seu descarte no meio ambiente. O resíduo passou 

por processo de peneiramento para a obtenção de um pó mais fino, facilitando a mistura entre 

os elementos constituintes do compósito. Uma utilização prática do compósito seria a 

produção de um bloco construtivo, mais leve, com maior resistência térmica e de baixo custo 

comparado com outros fabricados por materiais convencionais. Caracterizou-se um compósito 

cerâmico formado por resíduos de vidro, cimento, areia, gesso, cal e água para a fabricação de 

blocos estruturais, capaz de propiciar boas condições de conforto térmico. Estudou-sea 

utilização de várias proporções dos elementos constituíntes do compósito.  

 A Figura 2.12 mostra os corpos de prova para testes de compressão fabricados em 

material compósito a base de pó de vidro. 
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Figura 2.12. Corpos de prova para testes de compressão fabricados em material compósito a 

base de pó de vidro estudado por Galvão. a) Resíduo de Pó de vidro triturado manual, b) Pó 

de vidro no moinho de bola, c) Pó de vidro moído e peneirado, d) Corpos de Prova.   

 

Fonte: Galvão, 2012          

2.8 Condutividade Térmica  

 O projeto dos cômodos necessita de conhecimentos sobre a transferência de calor do 

ambiente externo para o interior das edificações, e sua condutividade térmica a fim de 

verificar a associação dos diferentes materiais e às condições desejadas para um conforto 

térmico.  

 Incropera (2008) define calor como o transito de energia provocada por uma 

diferença de temperatura, aonde o fluxo de calor vai de uma região de maior temperatura para 

a região de menor temperatura. 

 Filho (2004) formaliza que a condução de calor é o processo de troca de energia 

entre sistemas, ou partes de um sistema em diferentes temperaturas, que ocorre pela interação 

molecular na quais moléculas de alto nível energético transferem energia, pelo impacto, ás 

outras, de menor nível energético, gerando uma onda térmica, cuja velocidade de propagação 

depende claramente da natureza da matéria. 

 A lei básica da condução de calor é baseada nos experimentos de Fourier como 

descrito por Kreith e Bohn, e a partir dela a condutividade térmica é definida como: 

                          dxdT

Aq
K k

/

/


                                                        (1) 
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Onde:  

K: Condutividade térmica do material (W/(m.K)) 

qk: Fluxo de calor (W) 

A: Área perpendicular ao fluxo de calor (m
2
) 

dT: Temperatura (ºC ou K) 

dx: Comprimento que atravessa o fluxo de calor (m) 

 

 Expressa a menor ou maior capacidade do material em conduzir o calor. A 

distribuição de temperatura em uma parede é mostrado na Figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Transferência de calor Unimensional em paredes planas. 

 

                                                       Fonte: Incropera (2008). 

 

 A condutividade térmica descreve propriedades de um material especifico como 

concreto, madeira ou vidro, e sua medição se dá através da construção de experimentos que 

simulam as soluções da equação da difusão de calor, sendo obtido em laboratório e que deve 

ser fornecida pelos fabricantes de materiais. 

Quanto menor for o valor da condutividade, maior é a capacidade de conduzir calor. 

Por exemplo, o poliestireno expandido (conhecido como isopor) tem uma condutividade 

térmica de 0,035(W/(m.K) tendo como uma das sua aplicações em recipientes de conservação 

de cervejas e alimentos.(ACEPE, 2013) 

 Segundo Correia (2009) os materiais de construção em virtude de sua condutividade 

térmica podem ser aplicados para proporcionar conforto térmico ou como isolantes térmicos. 

A figura 2.14 apresenta alguns valores de condutividade térmica de materiais utilizados na 

construção civil.  
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Figura 2.14. Condutividade de alguns materiais utilizados construção civil. 

 

                    Fonte Correia, 2009.  

 A difusividade térmica é uma característica importante do material no qual se mede a 

habilidade do material em conduzir energia térmica em relação a sua capacidade de armazená-

la. Este parâmetro é importante já que se trata de materiais expostos ao processo de 

aquecimento e resfriamento devido a alternância entre o dia e a noite, bem como as estações 

do ano.     

 

2.9 Acústica de ambientes 

 A qualidade acústica de ambientes depende entre outros fatores do desempenho 

acústico adequado das paredes ou elementos de separação entre ambientes das edificações 

para fins de habitação ou de trabalho (SOBRAC, 2013). 

 Para se obter um bom desempenho acústico entre ambientes, busca-se atenuar a 

transmissão de energia sonora de um ambiente para outro, ou seja, obter isolamento sonoro 

aéreo ou de impacto, através de pisos, paredes ou divisórias comuns. O isolamento sonoro 

entre ambientes ocorre quando há uma redução significativa da passagem de som de um 

ambiente para outro. Diversos tipos de materiais podem ser usados para proporcionar ou 

melhorar esse isolamento (MICHALSKI, 2011). 

 Uma parede entre dois recintos reduz a transmissão sonora entre eles, pois uma 

frente de onda ao incidir sobre uma parede sólida encontra um meio material com 
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propriedades distintas do ar no recinto, a qual deve então propagar-se através do material 

sólido, percorrendo a espessura da parede, encontrando do outro lado o ar do recinto.  

 Toda vez que ocorre uma mudança das características do meio de propagação, há 

uma redução na intensidade sonora transmitida para o meio seguinte. Portanto, uma parede 

reduz a intensidade sonora transmitida entre recintos, pois ocorrem duas mudanças do meio 

de propagação: ar-parede e parede-ar (ARAÚJO, 2010). 

 A NBR 10151, 2000 (Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o 

conforto da comunidade – Procedimento) e a NBR 10152, 1987 (Níveis de ruído para 

conforto acústico) são normas utilizadas na avaliação do conforto acústico das edificações, e a 

NBR 15575, 2005 (Edificações habitacionais, Desempenho) tem um papel especial neste 

cenário, dá classificação de produtos imobiliários baseadas no desempenho acústico (entre 

outras categorias de desempenho) de seus materiais e elementos construtivos. 

 A NBR 15575 (Edificações habitacionais, Desempenho) informa que o edifício 

habitacional deve apresentar adequado isolamento acústico das vedações externas, no que se 

refere a ruídos provenientes do exterior da habitação, e adequado isolamento acústico entre 

ambientes. (Galvão, 2012). 

 A busca e o desenvolvimento de produtos que possam ser utilizados para a finalidade 

acústica, com desempenho acústico satisfatório e reconhecido através de aplicações reais são 

estudados e são necessários para o controle de ruído. 

 Aguiar et al (2012) buscaram novos materiais alternativos para isolamento, foi 

desenvolvida a pesquisa com a casca do cupuaçu como um possível material de isolamento 

acústico, no qual foi estudado um protótipo, onde posteriormente foram feitas medições em 

mini câmaras geminadas, para se obter a perda de transmissão do painel, com base nas normas 

IS0 140. Os resultados preliminares aqui apresentados se mostraram satisfatórios para a 

espessura de apenas 3,0 cm, utilizada na confecção do painel.  

 Uma das vertentes do trabalho é o desempenho acústico adequado de paredes com os 

elementos constituintes, em relação a separação do ambientes, que é uma condição mínima 

requerida por usuários, seja em edificações para fins de habitação ou de trabalho.  

2.10 Conforto Térmico 

 O conforto térmico pode ser definido como um estado de espírito que exprime 

satisfação com o ambiente térmico segundo a ASHRAE, 1993 (American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers). 
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 Segundo Carfan (2011) naturalmente o ambiente tropical é capaz de gerar 

desconforto pela grande quantidade de calor, intensificados pelo crescimento das cidades. 

Assim, ao se implantar novos loteamentos deve-se considerar e evitar a utilização de materiais 

inadequados nas construções. 

 Os principais parâmetros que influenciam o conforto térmico são: temperatura do ar, 

temperatura média radiante, umidade e velocidade do vento.O conforto térmico de uma 

instalação depende de fatores como calor interno produzido, o calor causado pela incidência 

solar na construção, o calor trocado por condução por meio das paredes e cobertura e as trocas 

térmicas de aquecimento ou resfriamento provocadas pelo ar circundante. 

 Foi utilizado um estudo das normas 15220 da ABNT - metodologia de avaliação do 

desempenho térmico do desempenho térmico de habitações, e estão divididos em cinco partes, 

a saber: 

 

 Parte 1: Definições, símbolos e unidades; 

  Parte 2: Métodos de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, 

do atraso térmico e do fator de calor solar de elementos e componentes de edificações; 

 Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para 

habitações unifamiliares de interesse social; 

  Parte 4: Medição da resistência térmica e da condutividade térmica pelo 

princípio da placa quente protegida; 

  Parte 5: Medição da resistência térmica e da condutividade térmica em regime 

estacionário pelo método fluximétrico. 

 Segundo Silva (2010), esta norma apresenta recomendações para avaliar o 

desempenho térmico de habitações de interesse social, recomendando limites mínimos de 

conforto térmico. A metodologia adota um zoneamento bioclimático do Brasil. 

 

2.10.1 Cálculo de desempenho térmico de edificações pela norma ABNT 15.220  

 

 A Norma da ABNT 15.220 - parte 2 - estabelece procedimentos para o cálculo das 

propriedades térmicas - resistência, transmitância e capacidade térmica, atraso térmico e fator 

de calor solar - de elementos e componentes de edificações quando sujeitos a um regime 

estacionário de transmissão de calor.  
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 Resistência térmica - A resistência térmica é aplica às superfícies, camadas de 

matérias, câmara de ar e barreira radiante. Os materiais sólidos apresentam uma resistência 

térmica proporcional a sua espessura e inversamente proporcional à sua condutividade 

térmica. Podendo ser determinado pela expressão a seguir:  

 

     
K

e
R         (2) 

 

Onde: 

R: resistência térmica (m
2
.K/W) 

e: espessura da camada do material (m) 

           K: condutividade térmica do material (W/(m.K)). 

 

 Quanto mais espessa a camada, maior a resistência; quanto maior a condutividade 

térmica, menor a resistência térmica. Como as camadas que limitam o ambiente podem conter 

diversos materiais em sua composição, a resistência térmica deve ser calculada, fazendo-se o 

somatório das diversas camadas homogêneas, o que é dado pela equação abaixo: 

 

Rt = Rt1 + Rt2+ .....+ Rtn + Rar1 + Rar2 + ..... + Rarn                                             (3) 

 

 Nesta equação, Rt1, Rt2, …, Rtn são as resistências térmicas das n camadas 

homogêneas. A resistência térmica total de ambiente a ambiente é dada pela expressão:  

 

             RT = Rse+ Rt + Rsi                                                                     (4) 

 

 Onde: Rt é a resistência térmica de superfície a superfície e  Rse e Rsi  são as 

resistências superficiais externa e interna, respectivamente, obtidas da Tabela 2.3. 

 

 A resistência térmica de câmaras de ar (Rar) não ventiladas pode ser obtida na Tabela 

2.2. 
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Tabela 2.2. Resistência térmica de câmaras de ar não ventiladas, com largura muito maior que 

a espessura. 

Resistência térmica Rar 

m
2
.K/W 

Natureza da 

superfície da 

câmara de ar 

Espessura “e” 

da câmara de 

ar (cm) 

Direção do fluxo de calor 

Horizontal Ascendente Descendente 

Superfície de alta 

emissividade 

 > 0,8 

1,0  e  2,0 

2,0 < e  5,0 

e > 5,0 

0,14 

0,16 

0,17 

0,13 

0,14 

0,14 

0,15 

0,18 

0,21 

Superfície de baixa 

emissividade 

 < 0,2 

1,0  e  2,0 

2,0 < e  5,0 

e > 5,0 

0,29 

0,37 

0,34 

0,23 

0,25 

0,27 

0,29 

0,43 

0,61 

Fonte: ABNT15220, 2003. 

 

 A resistência superficial externa (Rse) e a superficial interna (Rsi) são obtidas na 

Tabela 2.3.  

 

Tabela 2.3. Resistência térmica superficial interna e externa. 

    Rsi ( m
2
.K)/W Rse( m

2
.K)/W 

Direção do fluxo de calor Direção do fluxo de calor 

Horizontal  Ascendente  Descendente Horizontal  Ascendente  Descendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,13 0,10 0,17 0,04 0,04 0,04 

Fonte: ABNT15220, 2003. 

 

 Transmitância térmica é o fluxo de calor incidente transmitido pelo meio (incropera, 

2008), conforme expressão a seguir.  
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Rt
U

1
              (5) 

Onde:  

U: transmitância térmica (W/m
2
. K) 

R: resistência térmica (m
2
. K) /W) 

t: temperatura (ºC ou K) 

Exemplos de transmitância térmica de paredes são mostrados na tabela 2.4. 

Tabela 2.4 - Exemplos de transmitância térmica de paredes. 

Sistema U  (W/ m
2º

K) 

 

Parede de concreto maciço. Espessura 

total da parede: 5,0 cm 
5,04 

 

Parede de concreto maciço. Espessura 

total da parede: 10,0 cm 
4,40 

 

Parede de concreto maciço ( tijolo 

10x6x22 cm). Espessura total da parede: 

10,0 cm 

3,7 

 

Parede dupla de tijolos maciços assentado 

na maior dimensão com reboco (tijolo 

10x6x22 cm). Espessura total da parede: 

26,0 cm 

2,3 

 

Parede de Bloco de concreto vazado com 

e revestimento cerâmico. Espessura total 

da parede: 15,0 cm 

2,44 

 

Parede de tijolos cerâmico 8 furos reboco 

( tijolo 10x20x20 cm). Espessura total da 

parede: 15,0 cm 

2,24 

 

Parede de dupla de tijolos cerâmico 8 

furos assentado na maior dimensão com 

reboco ( tijolo 10x20x20 cm). Espessura 

total da parede: 25,0 cm 

1,61 

Fonte: LABCON/UFRN, 2010. 
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 Capacidade térmica é a propriedade térmica que caracteriza a capacidade de 

armazenar calor do sistema construtivo é a capacidade térmica: corresponde ao calor 

necessário para variar sua temperatura em 1°C (ou1K), e sua unidade é o J/K. Quanto maior a 

capacidade térmica, mais calor é armazenado e menos chega ao outro lado do fechamento 

(LABCON/UFRN, 2010). A capacidade térmica de componentes pode ser determinada pela 

expressão a seguir. 

 
 


n

i

n

i

iiiiiT cecKC
1 1

i .....R             (6) 

 

 Onde K é a condutividade térmica do material da camada; R é a resistência térmica 

da camada; e é a espessura da camada; c é o calor específico do material da camada; ρ é a 

densidade de massa aparente do material da camada. 

 Atraso térmico é o perfil de evolução de temperatura do ar interno apresenta uma 

defasagem em relação ao exterior e esse comportamento é associado à inércia térmica da 

envoltória. Quanto maior a inércia térmica, maior é o atraso no fluxo de calor. Em uma placa 

homogênea (constituída por um único material), com espessura “e” e submetida a um regime 

térmico variável e senoidal, com período de 24 horas, o atraso térmico pode ser estimado 

pelas expressões definidas pela norma da ABNT, 2005. 

 

e

c
e

.6,3

.
..382,1


                (7) 

 

tt CR

c
e

.

.
..7284,0


              (8) 

 

 Onde  é o atraso térmico; e é a espessura da placa; λ é a condutividade térmica do 

material; ρ é a densidade de massa aparente do material; c é o calor específico do material; Rt 

é a resistência térmica de superfície a superfície do componente; Ct é a capacidade térmica do 

componente. 

 O atraso térmico para um elemento constituído por camadas heterogêneas pode ser 

calculado utilizando-se o procedimento descrito a seguir. No caso de um componente formado 
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por diferentes materiais superpostos em “n” camadas paralelas às faces (perpendiculares ao 

fluxo de calor), o atraso térmico varia conforme a ordem das camadas.  

 Para calor específico quando em (kJ/(Kg.K)), o atraso térmico é determinado através 

da expressão 8. 

21t BB.1,382.R      (9) 

  Onde: Rt  é a resistência térmica de superfície a superfície do componente; B1 é dado 

pela expressão (9); B2 é dado pela expressão (10).       

 

t

0
1

R

B
0,226.B        (10) 

Onde B0 é dado pela expressão 11.  








 













10

RR
R.

R

.c).(
0,205.B extt

ext

t

ext
2


    (11) 

B0 = CT - CText             (12) 

 

Onde CT é a capacidade térmica total do componente; CText é a capacidade térmica da 

camada externa do componente. 

 Fator de ganho de calor solar caracteriza a fração de radiação solar incidente que é 

absorvida e transmitida pela envoltória. FS é o quociente da taxa de radiação solar transmitida 

através de um componente opaco pela taxa da radiação solar total incidente sobre a superfície 

externa do mesmo (ABNT, 2005c). A Figura 2.15 mostra as radiações incidente, refletida e 

absorvida. 

Figura 2.15. Radiação solar em uma superfície 

 

                                  Fonte : labcon/ufrn, 2010. 
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 O fator de ganho de calor solar de elementos opacos (ou apenas fator solar de 

elementos opacos) é dado pela expressão: 

 

seo RUFS ...100              (13) 

Considerando Rse (resistência superficial externa) constante e igual a 0,04 (ver Tabela 

2.3) 

UFSo 4
             (14) 

 Onde FSo é o fator solar de elementos opacos em percentagem; U é a transmitância 

térmica do componente; α é a absortância à radiação solar – função da cor.  

 A Norma da ABNT 15.220 (Desempenho térmico de edificações, 2003) estabelece 

um limite de fator solar. O que permite que se determine o máximo valor de α em função do 

fator solar e da transmitância térmica, conforme mostra a expressão: 

 

 

α ≤ FSo/(4U)             (15) 
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3 CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 Neste capítulo são descritos os materiais e processos utilizados na fabricação dos 

blocos e os métodos empregados para a caracterização do compósito obtido. 

 A principal propriedade analisada no estudo foi a resistência mecânica a compressão. 

Em seguida priorizou-se a resistência térmica e como terceiro parâmetro a resistência 

acústica. Cada parâmetro foi analisado segundo as normas pertinentes da ABNT, NBR 10151, 

NBR 10152, NBR 6136, NBR 13818, NBR 15220-1, NBR 15220-2, NBR 15270-1, NBR 

6502. 

 Para chegar-se a fase de construção dos blocos, passou-se pelas seguintes etapas: 

coleta dos resíduos, transporte ao local de fabricação dos blocos, preparação dos moldes, 

limpeza das peças do molde. Em seguida cada material constituinte foi separado, e 

posteriormente misturou-se cada elemento para a preparação do compósito, que foi derramada 

no molde. 

 Após a fabricação dos blocos, foi realizado o transporte do LMHES ao bairro da 

redinha, local escolhido para edificação dos cômodos. 

 

3.1 Composição e materiais das misturas 

 O compósito proposto foi obtido utilizando-se variações de proporções de cimento, 

pó de mármore/ pó de granito, gesso, isopor e areia. Água foi acrescida na proporção 

aproximada de 50% do volume seco, para a realização da mistura e homogeneização do 

compósito. A quantidade de cada constituinte misturado foi medida em volume para maior 

facilidade de operação, realizado através de um recipiente de volume conhecido.  

 

3.1.1 Cimento e Gesso 

  

 Estes itens foram adquiridos no comércio varejista da Cidade do Natal. Utilizou-se o 

cimento tipo CP II, contendo de 35 a 70% de escoria de alto forno, usado em ambientes 

litorâneos, que exige um cimento com resistência ao ataque por sulfatos, com relação ao 

gesso, foi utilizado o chamado “gesso rápido”. A figura 3.1 mostra os fardos de gesso 

utilizado. 
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Figura 3.1. Gesso utilizado no compósito. 

 

 

3.1.2 Poliestireno expandido (EPS) 

  

Foram utilizados pedaços de isopor recolhidos no lixo em lojas de vendas de 

eletrodomésticos que foram triturados por uma máquina montada no LMHES (Laboratório de 

Máquinas Hidráulicas e Energia Solar). O processo de trituração dos pedaços de isopor 

encontra-se mostrado na Figura 3.2.   

 

Figura 3.2. Processo de trituração dos pedaços de EPS. 

 

 

3.1.3 Resíduos de mármore e granito  

  

Os resíduos estudados foram doados e coletados de empresas localizadas em uma 

marmoraria da cidade de Natal e de duas na cidade de Parnamirim no Rio Grande do Norte, 
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no estado de pó de serragem de granito e mármore misturados a água, formando uma polpa. 

Foram gerados após as peças de granito e mármore serem polidas e cortadas, em meio aquoso, 

deslocando-se uma lama densa que após a secagem é chamada de “lama de pó de 

mármore/granito”. A secagem foi feita a céu aberto e em seguida a lama seca foi peneirada 

malha de 4,8 mm. Na Figura 3.3. observa-se a polpa de granito exposta ao sol. 

 

Figura 3.3. Polpa de granito exposta ao sol. 

 

 

3.1.4 Areia e Água 

  

Utilizou-se areia do tipo média de uso comercial. Passou por um processo de 

peneiramento em malha de 4,8 mm.  

 Para a produção do compósito utilizou-se água corrente do sistema de abastecimento 

da cidade de Natal (Rio grande do norte). 

 

3.2 Determinação da melhor formulação para o compósito 

 Inicialmente foram realizados ensaios padrão de compressão com diversas 

proporções de misturas, variando-se a proporção de cimento, pó de mármore/granito, gesso, 

isopor, areia e água, sendo avaliados o custo e a resistência, com a verificação em seis 

amostras de cada para se uma média do comportamento do material.  

 

A Tabela 3.1 apresenta as composições estudadas inicialmente. 
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Tabela 3.1. Composições iniciais  

Composição 

1C + 1CAL+ 3A 

1C + 1 G +1RM+ 2A 

1C + 1 G +1RMG+ 2A 

1C + 1 G +1ISO +1RM+ 1A 

1C + 1 G +1 ISO +1RM+ 2A 

1C + 1 G +1RM 

1C + 1 G +1RMG 

1C + 1 GES +3RMG 

1C + 1 GES +3RM 

1C + 1 GES +1RM +1RMG+ 1A 

1C + 1CAL+ 6A 

 

Onde: 

C: cimento  

G: gesso 

ISSO: isopor 

RM: resíduo de pó de mármore  

RMG: resíduo de pó de mármore/granito 

A: areia  

 Os corpos de prova corpos de prova cilíndricos com diâmetro de 5,0 cm e altura de 

10,0 cm fabricados para análise preliminar da resistência à compressão encontram-se 

mostrados na Fig.3.4. 

Figura 3.4. Corpos de prova para ensaio de resistência à compressão. 
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3.3 Caracterizações dos Resíduos  

3.3.1 Ensaio de Difração de Raio X (DRX)  

 

 A técnica de difração de raio x permite realizar estudos morfológicos em materiais, 

mostrando a sua estrutura cristalina.   

 Segundo Câmara (2012) são várias as vantagens da técnica de difração de raio x para 

a caracterização de fases, dentre elas destacam-se a simplicidade e rapidez do método, a 

confiabilidade dos resultados obtidos ( pois o perfil de difração obtido é caracterizado para 

cada fase cristalina), a possibilidade de análise de materiais compostos por uma mistura 

defases e uma análise quantitativa destas fase.   

 As amostras de pó de mármore e pó de granito foram secas em estufa, e secas em 

estufa, a 105°C. Em seguida foram analisadas em um difratômetro SHIMADZU, localizado 

no Laboratório de Difração de Raio X do Departamento de Engenharia de Materiais 

localizado o Núcleo de Tecnologia Industrial da  Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. A Figura 3.5 mostra o equipamento utilizado para a análise difratométrica. 

 

Figura 3.5. Difratômetro SHIMADZU utilizado para análise dos pós de mármore e granito. 

 

 

3.3.2 Ensaio de Fluorescência de Raio X (FRX)  

 

 É parte fundamental o conhecimento da composição química das matérias-primas de 

qualquer material compósito. Os pós de mármore e granito foram analisados quimicamente 

através de um espectrômetro por fluorescência de raio x, marca EDX- 720 Shimadzu, do 
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Laboratório de Difração de Raio X do Departamento de Engenharia de Materiais localizado  o 

Núcleo de Tecnologia Industrial da  Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A Figura 

3.6 mostra o equipamento utilizado para a análise de fluorescência nos pós. 

 

Figura 3.6. Espectrômetro para análise química dos pós de mármore e granito. 

 

 

3.4 Caracterização dos compósitos  

3.4.1 Analise granulométrica  

 Para a análise granulométrica os pós dos resíduos e do compósito foram peneirados 

manualmente por um tempo de peneiramento de 10 minutos, na malhas 1,2 mm e 0,075 mm.  

A Figura 3.7 mostra o processo de peneiramento dos resíduos em pó. 

 

Figura 3.7. Peneiramento dos pós. a) Peneira de 0,075 utilizada, b) Pós dos resíduos 

peneirados, c) Pós dos resíduos retidos na peneira. 
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 Para verificar a classificação do tamanho das partículas como pó na faixa de 0,1 a 

100 µm adotou-se o equipamento Granulometro a laser modelo Silas- 920, do laboratório de 

materiais cerâmicos e materiais especiais da UFRN mostrado na Fig. 3.8. 

 A técnica consiste na medição a laser, onde amostra é adicionada a água como 

líquido condutor na faixa de 0,30 µm a 400 µm e utilizando álcool isopropílico como agente 

dispersante com 200mg das amostras, um feixe de laser é enviado em direção à amostra 

misturada com líquido, gerando gráficos de tamanhos de partículas. Sendo classificadas pela 

distribuição das dimensões dos grãos que passam pela peneira.  

 

Figura  3.8. Granulometro Silas-920. 

 

 

3.4.2 Densidade aparente  

 É considerada uma das mais importantes técnicas na determinação de porosidade dos 

materiais. As amostras após 28 dias de cura foram retiradas de corpos de prova do compósito 

(mármore/granito) e pesadas.  

 Os ensaios de densidade aparente foram realizados no laboratório de Mecânica dos 

Fluidos do Departamento de Engenharia Mecânica localizado no NTI/UFRN. 

 A determinação da densidade aparente foi através do equipamento medidor de 

densidade DSL 910, mostrado na Figura 3.9. As amostras foram colocadas no prato do 

equipamento, que fornece o peso a seco. Posteriormente a amostra é mergulhada, sendo 

também medida a massa molhada. Finalmente o equipamento determina a densidade aparente 

do produto e a temperatura do líquido para cada amostra.   
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Figura 3.9. Equipamento DSL 910 utilizado 

 

 

3.4.3 Microscopia Eletrônica de varredura (MEV)  

 É uma técnica muito utilizada para o estudo de estruturas superficiais das amostras 

com imagens de alta profundidade de foco, obtendo-se relevos na superfície das amostras. As 

imagens formadas são tridimensionais, muito mais fáceis de serem interpretadas. Este tipo de 

microscópio também produz imagens de alta resolução, sem a perda de nitidez. A preparação 

de amostras e a obtenção de imagens são simples (FERMINO, 2011). 

 O local de ensaio foi o Laboratório de Imagens do Departamento de Engenharia de 

Materiais da UFRN. As amostras não passaram por qualquer revestimento condutivo. 

As amostras, em numero de quatro, foram retiradas dos corpos de prova fabricados com o 

material compósito obtido.  

 Foram realizados ensaios de MEV nas superfícies de fratura das amostras do 

compósito e mapeamento de elementos existentes, verificando-se as fases formadas e sua 

homogeneidade. O equipamento utilizado foi o microscópio eletrônico de varredura TM3000, 

mostrado na Figura 3.10. 

Figura 3.10. Equipamentos de Análise de Microestrutura- MEV 
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3.5 Ensaio de resistência à compressão 

 Para os materiais à base de cimento utilizados na construção civil a resistência à 

compressão é a principal propriedade mecânica, fornecendo um indicativo da qualidade da 

sua estrutura. Para o referido teste foram fabricados corpos de prova cilíndricos com diâmetro 

de 5,0 cm e altura de 10,0 cm.  

 No ensaio de resistência mecânica a compressão, determina-se a capacidade de carga 

que os compósitos e os blocos cerâmicos suportavam quando submetidos a forças exercidas 

perpendicularmente sobre suas faces opostas e, dessa forma se verifica se os compósitos 

oferecem resistência mecânica adequada, simulando a pressão exercida nos blocos no 

processo de construção da unidade habitacional. 

 Durante o processo de fabricação dos corpos de prova os mesmos não foram 

compactado, o que melhoraria seu desempenho, sendo apenas retirado o excedente de 

material que ultrapassou os limites do molde utilizado, garantido também bom acabamento 

das superfícies. 

 O processo de mistura dos componentes se deu manualmente obedecendo a 

sequencia: separação dos materiais constituintes após a passagem na peneira de 4,8 mm; 

colocação dos materiais nas devidas proporções e adição gradual de água de até 50 % em 

volume até total homogeneização e colocação do material nos respectivos moldes. O tempo 

médio de endurecimento é 15 minutos.  

 Para obtenção de superfícies uniforme nas extremidades dos Corpos-de-prova 

cilíndricos, os mesmo foram capeados em suas extremidades com enxofre fundido, conforme 

Figura 3.11, para que a área de captação da força fosse uniforme. Foram fabricados seis 

corpos-de-prova para cada tipo de resíduo (pó de mármore/pó de granito) e para a composição 

padrão, para 7, 14 e 28 dias. A norma utilizada foi a ABNT NBR 5739:2007 (concreto-ensaio 

de compressão de corpos-de-prova cilíndricos).  

 Os ensaios de resistência à compressão foram realizados no Laboratório de Concreto 

do Departamento de Engenharia Civil localizado no NTI/UFRN, utilizando-se prensa 

hidráulica com carga máxima de 300 toneladas. A Figura 3.11 mostra o corpo de prova  

fabricados e já capeados na prensa, prensa utilizada e corpo de prova rompido. 
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Figura 3.11. Ensaio de resistência à compressão. a) Corpo-de-prova na prensa hidráulica, b) 

Prensa hidráulica utilizada, c) Corpos-de-prova Rompidos.  

 

 

3.6 Ensaios térmicos nos compósitos 

 Uma das vertentes do trabalho diz respeito á possibilidade de se verificar o 

comportamento da resistência térmica do bloco construído. Para se confirmar essa 

possibilidade foram realizados ensaios térmicos para determinação da condutividade térmica, 

difusividade térmica e capacidade calorífica do compósito produzido.  

 

3.6.1 Condutividade térmica e difusividade térmica  

 A condutividade térmica foi medida através do equipamento Quick-line 30 ( Anter 

Thermal Properties Corp) que é capaz de fornecer medidas de condutividade, difusividade e a 

capacidade calorífica dos corpos de prova. O equipamento pertence ao Laboratório de 

Propriedades Físicas do Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica, localizado 

no Departamento de Geologia do CCET/UFRN. 

 O equipamento faz as medidas de propriedades térmicas baseado na analise da 

resposta térmica do material com relação a excitação através de um fluxo térmico. Este fluxo 

de calor é produzido por aquecimento elétrico de um resistor inserido no sensor o qual entra 

em contato direto com o material em análise. A avaliação e medição da condutividade térmica 

e dos demais parâmetros são baseados em amostragens periódicas da temperatura em função 

do tempo.    
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 O sensor utilizado foi o “Anter Corporation”, com fator de erro máximo em torno de 

10% e reprodutividade de 3%, que é fixado em cima da amostra, aquecendo o corpo de prova 

até a temperatura de 50º C. Os dados são enviados para um computador e registrados. 

 Os corpos de prova foram confeccionados em formato retangular com 12 cm de 

comprimento, 12 cm de largura e 3 cm de espessura, seguindo-se a orientação do operador, 

conforme exigência do equipamento. Os testes foram realizados em três amostras para cada 

resíduo mármore/granito. Para cada amostra foram determinadas as propriedades térmicas em 

cinco pontos. A Figura 3.12 mostra o equipamento, o sensor e uma das amostras utilizados no 

ensaio térmico do compósito. 

 

Figura 3.12. Equipamento Quick-line 30 utilizado nos ensaios térmicos do compósito. 

 

 

3.7 Absorção de água no compósito 

 O processo de ensaio para a determinação da absorção de água foi baseada na NBR 

12118 (2010) e NBR 15270-3(2005) sendo utilizada para cada composição cinco amostras.  

  Os corpos de prova cilíndricos de 10 cm de altura e 5cm de diâmetro após pesados 

foram levados à estufa na temperatura de 105º C  durante 24 horas para ficarem totalmente 

secos. Após a retirada do forno foram novamente pesados numa balança modelo BL3200H 

2012 do Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar do Departamento de 

Engenharia Mecânica localizado no NTI/UFRN. A estufa utilizada pertence ao Laboratório de 

Mecânica dos Fluidos do Departamento de Engenharia Mecânica, também localizado no 

NTI/UFRN.  A Figura 3.13 mostra o processo de secagem das amostras em estufa. 
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Figura 3.13. Amostras em processo de secagem em estufa no LMF/NTI/UFRN. 

 

 

 Foram, em seguida, imersas em água durante 24 horas, a uma temperatura média de 

26º e após foram retiradas, tiveram suas massas medidas.  Para o calcula da absorção de água 

pelo compósito foi utilizada a equação 16. 

 

          
 

Ms

MsMu
a


                                                                            (16) 

 

Onde: 

a: absorção de água do compósito (%);  

Mu: Massa úmida (g); 

Ms: Massa seca (g). 

 

3.8 Construção dos cômodos  

3.8.1 Fabricação dos moldes  

 

 Inicialmente foi realizada a fabricação de moldes de madeira, revestidos com formica 

para prevenir minimizar o efeito do molhamento dos moldes pela água contida no compósito. 

Foram fabricados dois modelos, para se verificar possível diferença de comportamento 

quando variar o interior do bloco, um para utilização no formato de blocos com oito espaços 

vazios (molde1), e outro para o preenchimento do interior do bloco com 11 garrafas PET’s de 

500 ml (molde 2),. 
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 Para a fabricação do primeiro modelo foram utilizadas quatro placas retangulares de 

madeira, duas de 10 cm de altura e 40 cm de comprimento e duas com 10 cm de altura e 80 

cm de comprimento. As placas laterais foram furadas com diâmetro de 6,5 cm, produzindo 

um bloco com 10 cm de espessura, 80 cm de comprimento e 28 cm de largura. Nos furos 

produzidos oito conjuntos de canos de PVC (acoplados dois a dois) foram inseridos para após 

a cura do compósito no molde serem retirados, produzindo espaços vazios no bloco. Foram 

fabricados cinco moldes para esse tipo de bloco. A Figura 3.14 mostra etapas do molde 

produzido para a fabricação dos blocos com vazios. 

Figura 3.14. Etapas de fabricação do molde para blocos com vazios – molde 1. a) Madeira 

utilizada, b) abertura dos furos, c) Molde pronto  

 

 

 Após a fabricação das placas procedeu-se ao encaixe entre as partes para a obtenção 

do molde utilizado para os blocos com vazios. A Figura 3.15 mostra os moldes já montados 

para o derramamento do compósito. 

Figura 3.15. Moldes 1 já montados, prontos para derramamento do compósito. 
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 O segundo modelo, molde 2, foi fabricado em madeira com  placas retangulares de 

10 x 40 e dois varões de 10 x 220 cm, marcados com calços de madeira separando as 

dimensões dos blocos, sendo fixado na extremidade com um encaixe em forma de u, 

formando espaço para a produção de seis blocos com 10 x 80 x 28 cm, finalizando o molde. 

Com o molde é possível fazer seis blocos de um só vez. A Figura 3.16 mostra o molde 2  já 

montado para o derramamento do compósito. 

Figura 3.16. Peça do molde 2. 

 

 

3.8.2 Fabricação dos blocos 

 

 Para a fabricação dos blocos com vazios foram realizadas as etapas descritas a seguir 

e mostradas na Figura 3.17. 

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

2. Colocação do plástico sobre a mesa; 

3. Montagem do molde sobre o plástico; 

4. Aplicação de óleo desmoldante na forma; 

5. Dosagem dos componentes para a fabricação dos blocos; 

6. Mistura e homogeneização a seco dos componentes; 

7. Colocação da água na proporção de 50% em volume do total da  mistura; 

8. Homogeneização da mistura; 

9. Introdução dos canos de PVC nos orifícios do molde; 

10. Enchimento do molde com o compósito; 

11. Acabamento superficial do bloco; 
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12. Retirada dos tubos e após cura parcial; 

13. Remoção dos componentes do molde; 

14. Acompanhamento da cura total; 

15. Exposição ao sol por 24 horas após cura.  

 A fabricação dos cerca de quinhentos blocos foram realizadas no Laboratório de 

Maquinas Hidráulica e Energia Solar do DEM/CT/NTI/UFRN. Depois de fabricados foram 

transportados ao local da edificação, no bairro da Redinha em Natal/RN. A Figura 3.17 

mostra algumas das etapas do processo de fabricação dos blocos tipo 1 onde se percebe os 

detalhes do acoplamento entre os canos de PVC. 

 

Figura 3.17. Etapas do processo de fabricação dos blocos com vazios tipo 1. a) Mistura dos 

materiais, b) Aplicação do compósito no molde, c) Retirada dos canos do molde.   

 

 Para se fabricar o bloco com recheio de garrafas PET’s ( molde 2) de água mineral 

de 500 ml foram realizadas as seguintes etapas.   

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

2. Montagem do molde; 

3. Aplicação de óleo desmoldante na forma; 

4. Dosagem dos componentes para a fabricação dos blocos; 

5. Mistura e homogeneização a seco dos componentes; 

6. Colocação da mistura num recipiente com água, 50% do volume total; 

7. Homogeneização da mistura; 

8. Enchimento inicial do molde com o compósito; 

9. Colocação das garrafas de água mineral; 
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10. Enchimento final do molde com o compósito; 

11. Após cura parcial minutos, remoção dos componentes do molde; 

12. Acompanhamento da cura total. 

 

 A Figura 3.18 mostra algumas etapas do processo de fabricação dos blocos com 

recheio de garrafas PETs e a Figura 3.19 mostra um bloco do tipo 2 já fabricado, onde se 

desataca o recheio de garrafas PETs. 

 

Figura 3.18. Etapas do processo de fabricação do bloco tipo 2 .a) molde preenchido com 

garrafas, b) molde com blocos e preenchido com garrafas, c) molde com blocos pronto. 

 

 

Figura 3.19. Bloco tipo 2 já fabricado, destacando-se o tipo de recheio utilizado. 

 

 Para uma melhor compreensão das dimensões e detalhes geométricos dos blocos 

projetados fez-se um desenho esquemático mostrado na Figura 3.20.  
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Figura 3.20. Croqui blocos com vazios e garrafas tipo 1 e 2 e suas dimensões. 

 

 

 Os blocos eram empilhados e estocados no Laboratório até o momento do transporte 

para o local de utilização. Finalmente são mostrados na Figura 3.21 os blocos dos dois tipos 

fabricados com o material compósito proposto. 

Figura 3.21. Blocos com vazios e recheio de garrafas PETs produzidos. 

 

 

3.8.3 Levantamento das paredes utilizando os blocos fabricados 

 

 A construção dos cômodos experimentais utilizando os blocos de compósito se 

materializou com o mesmo processo construtivo de uma unidade habitacional convencional, 

sendo realizada a fim de demonstrar a sua aplicabilidade como habitação mantendo os 

critérios aplicados a construção civil. 



89 

  

 O projeto arquitetônico foi do próprio autor visando a facilidade e compatibilidade 

para se realizar as medições comparando-se os cômodos, que tinham idênticas área e 

inclinação do telhado.   

 Foram construídos quatro cômodos, com a seguinte configuração: cômodo 1 – 

utilizando-se blocos tipo 1 e resíduos de pó de mármore e isopor triturado; cômodo 2  - 

utilizando-se tijolos de oito furos; cômodo 3 – utilizando-se blocos do tipo 2 com resíduos de 

pó de mármore/granito e isopor triturado; cômodo 4 – com blocos tipo 1 e resíduos de pó de 

mármore/granito e isopor triturado. 

 Terminado a etapa de fabricação de todos os blocos teve início a etapa de 

levantamento das paredes dos cômodos, que foi composta pelos procedimentos seguintes. A 

Figura 3.22 mostra alguns dos procedimentos para a construção do alicerce.  

1. Demarcação do terreno;  

2. Escavação do terreno para preparação do alicerce;  

3. Colocação de pedra marruada e concreto no lugar escavado;  

4. Construção do baldrame formado por fileiras de tijolos de cerâmica vermelha de 

oito furos. 

Figura 3.22. Etapas de construção do alicerce. a) terreno b) abertura das valas c) 

preenchimento das valas com pedras d) alicerce em finalização.   

 

 Após o termino do alicerce foi realizado o assentamento dos blocos para o 

levantamento dos cômodos. Primeiramente as paredes do cômodo 1 através dos blocos unidos 

por uma pequena camada de cimento.  
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  A Figura 3.23 mostra o cômodo em processo de construção e a Figura 3.24 o cômodo 

já construído. 

Figura 3.23. Cômodo com blocos tipo 1 (RM) em processo de construção. 

 

 

  A união entre os blocos para todos os cômodos foi feita com argamassa convencional 

para assentamento, com os blocos do tipo 1 e 2  recebendo a argamassa nas extremidades e na 

largura do bloco. 

 Após as etapas de construção de todos os cômodos foram colocadas a porta e a janela 

e as edificações cobertas com telha de fibro-cimento, sem amianto, conforme mostra a Figura 

3.24. 

Figura 3.24. Vistas do cômodo com blocos tipo 1 (RM) já construído. 
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 O cômodo 2 foi construído em alvenaria tradicional, com tijolos de oito furos 

comercialmente utilizado no mercado, e sobre o vão das portas de todos os cômodos e das 

janelas foram fixadas contravergas. Algumas etapas do processo construtivo do cômodo 2 

encontram-se mostradas na Figura 3.25 e o cômodo já pronto na Figura 3.26. 

 

Figura 3.25. Cômodo em processo de construção utilizando-se tijolos convencionais de oito 

furos. 

 

 

Figura 3.26. Vistas do cômodo com tijolos convencionais de oito furos já construído. 

 

 

 O cômodo 3 foi construído utilizando-se blocos do tipo 2 com resíduos de pó de 

mármore/ granito e isopor triturado. A união entre os tijolos foi feita com argamassa 
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convencional de assentamento na largura aproximada do bloco (10 cm).  Algumas etapas do 

processo construtivo do cômodo 3 encontram-se mostradas na Figura 3.27 e o cômodo já 

pronto na Figura 3.28.  

 

Figura 3.27. Cômodo com blocos tipo 2 (RMG) em processo de construção. 

 

 

Figura 3.28. Vistas do cômodo com blocos tipo 2 (RMG) já construído. 

 

  

O cômodo 4 foi construído com blocos tipo 1 e resíduos de pó de mármore/granito e 

isopor triturado. A união entre os tijolos foi feita com argamassa convencional aplicada nas 

extremidades. Algumas etapas do processo construtivo do cômodo 4 encontram-se mostradas 

na Figura 3.29 e o cômodo já construído na Figura 3.30.  
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Figura 3.29. Cômodo 4 com blocos tipo 1 (RMG) em processo de construção. 

 

 

Figura 3.30. Vistas do cômodo 4 com blocos tipo 1 (RMG) já construído 

 

 

 Todos os cômodos possuíam  área interna de 7,8 m
2
 (3,00 m x 2,60 m) e a altura das 

paredes variava entre 2,20 m lado oeste  e 2,40 m lado leste. Em virtude da facilidade de 

transporte e menor custo escolheu-se como cobertura telhas de fibrocimento, sem amianto. 

 Durante a fase de projeto foram discutidos outros aspectos como a orientação solar, 

para onde as aberturas da janela e da porta estariam voltadas, leste e oeste, respectivamente. A 

Figura 3.31 mostra os quatro cômodos construídos. 

 



94 

  

Figura 3.31. Os quatro cômodos já edificados. 

 

  

Já se encontra em processo de fabricação cerca de 250 blocos que serão utilizados para 

a edificação da cozinha, sala, terraço e banheiros, que em breve acontecerá, completando-se a 

edificação ambientalmente correta e que poderá ter em seu entorno interno protótipos solares 

e eólicos, tais como fogão, forno, secador, aquecedor e destilador solares e um aerogerador 

para baixa potência.  

 

3.9 Medições e coleta de dados 

3.9.1 Ensaio de conforto 

 

 Foram realizadas medições com portas e janelas abertas e fechadas. Não houve 

movimentação de pessoas além dos próprios medidores e também não havia aparelhos 

capazes de produzir calor em seu interior.  A coleta de dados foi realizada em dias com boas 

condições solarimétricas, no final de 2013 e inicio de 2014.  

 Foram fixados termopares, tipo K, na região central da unidade habitacional a 1,5 

metro de altura em relação ao piso. Os termopares do tipo cromel-alumel foram conectados a 



95 

  

um termômetro digital para a medida da temperatura do ambiente interno, como mostrado na 

Figura 3.32.  

Figura 3.32.Termômetro e termopar utilizados para a medida da temperatura interna dos 

cômodos. 

 

  A aquisição dos dados nas paredes foi realizada manualmente, por meio de um 

termômetro de infravermelho, da marca HIGHMED HM-88C, com leitura manual 

posicionado sobre a parede a uma distancia de 0,1 m conforme mostra a Figura 3.33. As 

temperaturas foram medidas de 08h00min as 14:00min. 

Figura 3.33. Termohigrômetro utilizado na pesquisa. 

 

 As temperaturas das superfícies interna e externa da telha foram medidas com um 

termômetro infravermelho também a cada trinta minutos. Foram medidas em três pontos de 

ambas as superfícies.  

 Um medidor de stress térmico Instrutherm, mostrado na Figura 3.34, fez registro dos 

seguintes parâmetros meteorológicos, entre oito e quatorze horas, a cada meia hora: 
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temperatura do ar interno, velocidade do vento, temperaturas de bulbo úmido e seco, obtendo-

se com esses dois últimos parâmetros a umidade relativa do ar. 

 A radiação solar global foi medida com um radiômetro Instrutherm mostrado na 

Figura 3.35. A radiação solar global instantânea também era medida a cada trinta minutos. 

Figura 3.34. Medidor de Stress Térmico utilizado na pesquisa. 

 

 

Figura 3.35. Radiômetro Instrutherm utilizado na pesquisa. 

 

 

3.9.2 Ensaio acústico  

  

O instrumento necessário para a geração do sinal sonoro foi o gerador de funções 

pertencente ao Laboratório de Eletrônica do Departamento de Engenharia Elétrica do 

NTI/UFRN. A Figura 3.36 mostra o gerador de funções utilizado no teste acústico. 
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Figura 3.36. Gerador de funções utilizado para o teste acústico. 

  

 Para a transmissão do som foi acoplado ao equipamento quatro caixas acústicas e 

subwolf da marca Leadership, encarregado de direcionar o som à parede. A Figura 3.37 

mostra o equipamento utilizado para a transmissão do som no teste acústico do compósito. 

Figura 3.37. Equipamento de som utilizado para o teste acústico do compósito. 

 

 O instrumento utilizado para as medições da pressão sonora foi um decibelímetro da 

marca LT Lutron, modelo SL-4012, calibrado. A Figura 3.38 mostra o decibelímetro 

utilizado. 

Figura 3.38. Decibelímetro utilizado para a medição do nível de ruído utilizado e o calibrador. 

 



98 

  

 O equipamento tinha a capacidade de medir o nível de pressão sonora equivalente 

(Leq), conforme a IEC 60804, e medições paralelas de Lp, Lpk ( com ponderação temporal): 

Start/Stop, 30-140 db em um único range. Possuía filtro de bandas de oitava (1/1) em tempo 

real (16Hz-16Hz) - média, mínima, máxima e filtro de bandas de oitava (1/3) em tempo real 

(12,5Hz-20Hz)- média, mínima, máxima. 

 Os níveis de pressão sonora dos pontos de medições foram determinados conforme 

ponderação da escala C, expressa em dB, conforme norma técnica adotada. Foi utilizada a 

indicação de resposta lenta do medidor  

 O som era emitido na parede interna, e media-se a atenuação ou ampliação na parede 

externa.  As medições para avaliação do desempenho acústico ocorreram no período das 8:00 

min as 16:00min, O decibelímetro ficava localizado a 0,50 m do piso, encostado na parede, 

em todos os cômodos. A Figura 3.39 mostra os equipamentos utilizados no teste acústico. 

 

Figura 3.39. Teste acústico do compósito. a) equipamento direcionando ponto de medição, b) 

realização de medida d c) Equipamentos utilizados no teste acústico. 
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4 CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Neste capitulo são apresentados os resultados e as discussões decorrentes da 

caracterização do compósito proposto. 

 

4.1 Escolha da formulação pelo critério combinado das resistências mecânicas e 

térmica. 

 Inicialmente foram escolhidas várias formulações para a determinação do percentual 

de resíduo na mistura. Foram fabricados seis corpos de prova para cada formulação e em 

seguida testados em uma máquina universal para a determinação da resistência à compressão, 

um dos parâmetros mais importante para a construção civil. 

 Os testes foram realizados para 28 dias, já que o cimento alcança seu limite de 

resistência próximo do máximo, obtendo uma variação não significativa da resistência após 

esses dias.  

 Foram também testadas duas formulações padrão hoje geralmente utilizadas para a 

fabricação de blocos. O compósito produzido foi derramado nos moldes sem passar por 

processo compressivo.  As formulações testadas encontram-se descritas na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1. Composições iniciais e suas resistências a compressão com 28 dias. 

Composição Média da resistência a compressão (Mpa) 

1C + 1CAL+ 3A 7,08 

1C + 1 G +1RM+ 2A 5,65 

1C + 1 G +1RMG+ 2A 5,31 

1C + 1 G +1ISO +1RM+ 1A 4,37 

1C + 1 G +1 ISO +1RM+ 2A 3,77 

1C + 1 G +1RM 3,49 

1C + 1 G +1RMG 4,52 

1C + 1 GES +3RMG 2,48 

1C + 1 GES +3RM 2,95 

1C + 1 GES +1RM +1RMG+ 1A 2,30 

1C + 1CAL+ 6A 2,30 
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Onde: 

C: cimento  

G: gesso 

ISO: isopor 

RM: resíduo de pó de mármore  

RMG: resíduo de pó de mármore/granito 

A: areia  

 

  Em relação a esse parâmetro a formulação de maior resistência foi uma das padrões, 

1C + 1CAL+ 3A, correspondente a 7,08 MPa. A outra formulação padrão, muito utilizada 

hoje, apresentou resistência incompatível até mesmo para utilização como alvenaria de 

vedação, inferior a 1,5 MPa, como descreve a norma. 

 Dentre as formulações que utilizaram os resíduos testados, RM/RMG, a de maior 

resistência foi a 1C + 1 G +1RM+ 2A com valor propício para as duas alvenarias, vedação e 

estrutural, acima de 3,5 MPa. As formulações com a introdução de resíduos industriais 

apresentaram resistência mecânica compatível também com as exigências da norma pertinente 

par os dois tipos de alvenaria, entre 3,5 e 4,5 MPa.  

 Como o objetivo do trabalho era a busca por um material que permitisse a fabricação 

dos blocos com adequadas resistências mecânica e térmica, escolheu-se a formulação 1C + 1 

G +1 ISO +1RM+ 2A, para a produção do Compósito e posterior fabricação dos blocos para 

futura edificação dos cômodos. 

 

4.2 Resultados da caracterização dos resíduos 

4.2.1 Análises Granulométricas 

 

 Para a utilização de resíduos é imprescindível uma compatibilidade entre as 

partículas de todos os elementos constituintes, para um maior desempenho do novo material 

formado.    

 Na Tabela 4.2 são apresentados os resultados das analises dos tamanhos de partículas 

dos pós de resíduos de mármore, mármore/granito e do compósito formulado.  
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Tabela 4.2. Resultados da distribuição granulométrica dos pós 

Amostras Diâmetro médio (µm) 
Diâmetros 

10% 50% 90% 

Pó de Mármore 27,32 20,04 20,91 69,19 

Pó de mármore/granito 13,64 10,48 90,78 31,64 

Compósito RMG 15,67 10,72 13,26 32,68 

 

 Observou-se que seus valores médios das partículas ficaram na ordem de 27,32; 

13,64; 15,67; respectivamente.  A Figura 4.3 mostra as curvas de distribuição de massa para 

cada amostra analisada. 

 

Figura 4.1. Analise do tamanho das partículas dos resíduos 
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Foi verificado um menor tamanho de diâmetro médio para o granito, isto sugerindo uma 

maior interação na formação do compósito. Com base na granulometria pode-se dizer que os 

materiais utilizados, pó de mármore e pó de mármore/granito são apropriados para a 

formulação do compósito escolhido, visto que 80% das partículas possui diâmetro médio 

entre 13 e 29 micrometros. A faixa relativa a definição de um material como pó, situa-se entre 

1 e 44 micrometros, portando a formulação do composto estudado e escolhida pode ser 

classificada como pó.  

 

4.2.2 Ensaio de Fluorescência de Raio X (FRX) e Difração de Raios X (DRX)  

 Os resultados das analise de FRX das amostras de pó mármore e pó de 

mármore/granito coletados após o processo de peneiramento apresentou os principais 

elementos químicos que compunham as amostras. O DRX identificou a estrutura do 

composto. Os resultados dos ensaios FRX auxiliaram na obtenção do gráfico da DRX, que 

são mostrados nas Figuras 4.1 e 4.2.  

 

Figura 4.2. Difração de raios-X do resíduo de mármore/granito 

 

 A escala horizontal fornece o espaço do arranjo cristalino e a escala vertical fornece 

a intensidade do raio. A intensidade de picos característicos de cada mineral é proporcional a 

sua quantidade, e no resíduo de granito apresentaram tipicamente a forma cristalina. 

 A partir do espectro de Difratômetro de raios-X apresentado  na  Figura  4.2, 

observa-se  a  presença  de  picos  bem  definidos  de  minerais  como  a Mica,Quartzo, 

Gehlenita,  entre  outros.  Esses picos indicaram a presença de  fases cristalinas na amostra, 

sendo, portanto, possível dizer que o material que gerou o resíduo era constituído de cristais 
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bem definidos, tendo em vista que os granitos foram provenientes de rochas magmáticas 

cristalinas. 

Figura 4.3. Difração de raios-X do resíduo de mármore. 

 

 A partir do espectro de Difratômetro de raios-X identificou-se picos de difração 

característicos das fases cristalinas referentes ao Calcita (SiO2), que é o maior pico observado, 

demostrando a presença de mármore. Constatou-se, ainda, a predominância  de quartzo e 

faialite no resíduo. 

 E comparado com os resultados obtidos na análise por fluorescência de raio x, onde 

são semelhantes aos constituintes em outras literatura, confirmando o resíduo como mármore.  

 

4.3 Resultados de caracterização dos compósitos  

4.3.1 Densidade aparente  

A Tabela 4.3 apresenta os resultados dos ensaios de densidade aparente obtidos na 

formulação escolhida, utilizando resíduos de mármore e mármore/granito.  

Tabela 4.3. Densidade aparente dos compósitos 

Temperatura Mármore Puro Mármore + Granito 

25,5 ºC 1,74 g/cm
3
 1,84 g/cm3 

25,5 ºC 1,94 g/cm
3
 1,96 g/cm3 

25,5 ºC 1,96 g/cm3 1,95 g/cm3 

25,5 ºC 1,89 g/cm3 1,90 g/cm3 

25,5 ºC 1,87 g/cm3 1,88 g/cm3 

Média 1,88 ± 0,08 1,90 ± 0,05 
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 Os resultados da densidade aparente encontradas para o compósito com mármore 

puro variou de 1.88 g/cm
3
 para 1.90 g/cm

3
 para o compósito com mármore e granito. A 

densidade aparente da formulação do compósito, para os dois resíduos utilizados está um 

pouco acima da relativa aos tijolos cerâmicos (1,80 g/cm
3
) e abaixo da relativa ao concreto 

(2,20 g/cm
3
).  

 Essa menor densidade aparente do compósito deveu-se ao uso de isopor triturado na 

sua formulação. Essa diminuição de cerca de 15% na massa do compósito induza a uma maior 

facilidade de transporte e de assentamento dos blocos produzidos com tal material.  

 

4.3.2 Ensaios mecânicos nos compósitos 

 

 Os ensaios de resistência mecânica à compressão foram realizados em corpo de 

prova cilíndrico.  

 Os resultados dos ensaios encontram-se apresentados nas tabelas a seguir. A Tabela 

4.4 apresenta os resultados desse parâmetro para a formulação padrão 1C + 1Cal + 3A, para 

os períodos ensaiados conforme norma pertinente 07, 14 e 28 dias. 

 

Tabela 4.4. Resultados do ensaios de compressão nos CPs para a formulação padrão (1C + 

1Cal  + 3A) 

Tipo  
RC 

(MPa) 
 

RC 

(MPa) 
 

RC 

(MPa) 

AMP 

 

7 

dias 

 

4,33  6,16 

28 

dias 

7,69 

4,43 

   14 

dias 

6,01 8,05 

5,09 5,35 8,00 

5,35 6,62 6,88 

5,24 6,57 7,64 

5,09 5,86 8,00 

Média 4,93 ± 0,43  6,09± 0,47  7,71± 0,44 

 

Onde : 

AMP: Amostra padrão 

RC: resistência a compressão 
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A resistência mecânica à compressão para a formulação padrão esteve bem acima do 

que preconiza a norma para alvenaria estrutural, acima de 3,5 MPa, mesmo para o menor 

tempo de cura, correspondente a 7 dias. Para 14 dias houve um incremento percentual de 23,5 

% e para 28 dias de 56,4 %.  

  

A Tabela 4.5 apresenta os resultados da RMC para a formulação escolhida, com 

resíduos de mármore e isopor, 1C + 1G + 1 ISO +1 RM + 2A. 

 

Tabela 4.5. Resultados da RMC para a formulação  1C + 1G  + 1 ISO +1 RM + 2A 

Tipo  
RC 

(MPa) 
 

RC 

(MPa) 
 

RC 

(MPa) 

 

RM 
7  

dias 

1,32 

14  

dias 

1,98 

28  

dias 

4,79 

1,78 2,24 4,23 

1,52 2,39 3,21 

2,14 1,98 3,82 

1,42 1,88 3,05 

1,52 3,16 3,51 

Média 1,61± 0,30 2,20 ± 0,47 3,70 ± 0,65 

 

Onde : 

RMC: resistência média compressiva 

RM: resíduo de pó de mármore. 

 

 A resistência mecânica à compressão para a formulação escolhida utilizando resíduos 

de pó de mármore e isopor triturado ficou um pouco acima do que determina a norma para 

alvenaria estrutural, em torno de 3,5 MPa.  

 Portanto, a resistência mecânica à compressão para a essa formulação pode ser 

utilizada para as duas alvenarias, de vedação e estrutural, além de produzir uma maior 

resistência térmica pela presença do isopor entre os elementos do compósito. A Tabela 4.6 

apresenta os resultados da RMC para a formulação, 1C + 1G + 1ISO + 1RM/G + 2A, com 

resíduos de mármore/granito e isopor. 
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Tabela 4.6. Resultados da RMC para a formulação 1C + 1G  + 1 ISO +1 RM/G + 2A 

  

A resistência mecânica à compressão para essa formulação que utilizou resíduos de pó 

de mármore/granito e isopor triturado ficou no limite inferior que determina a norma para 

alvenaria estrutural, em torno de 3,5 MPa. Em relação a RMC essa formulação teve um 

comportamento análogo a anteriormente apresentada. O gráfico da Figura 4.4 mostra o 

comportamento comparativo para as formulações testadas para 28 dias de cura. 

 A partir dos resultados apresentados nas Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6 foram elaborados os 

gráficos de compressão conforme a Figura 4.4.  

  

Figura 4.4. Media das resistências para Amostra padrão, mármore e mármore/granito 

 

  

Tipo  RC 

(MPa) 

 RC 

(MPa) 

 RC 

(MPa) 

 

 

RM/G 

 

 

7  

Dias 

2,19  

 

14 dias 

2,24  

 

28  

dias 

 

2,54 

1,52 2,34 3,97 

1,93 2,08 2,85 

1,52 2,54 4,43 

1,98 2,34 4,33 

1,52 2,54 3,05 

Média 1,77 ± 0,29 2,34 ± 0,18 3,52 ± 0,80 
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Os resultados de resistência média de 5,51 e 3,7 para 28 dias para os resíduos ficaram 

abaixo do obtido com a amostra padrão (7,71), mas foi esperado, e mostraram a possibilidade 

de utilização do traço nesse aspecto.  

 Como consideração geral observou-se que a formulação com RM/G apresentou 

maior resistência à compressão, embora a formulação RM tenha também atingido o intervalo 

previsto pela norma pertinente com a norma ABNT NBR 15270-1.  

 

4.3.3 Microscopia Eletrônica por Varredura (MEV)  

 

 Com a realização do MEV obtivemos as imagens da microestrutura dos compósitos 

obtidos. Mostram-se diversos aglomerados nas interfaces cimento/agregado-resíduos. A 

Figura 4.5 mostra a fotomicrográfia da formulação do compósito com mármore/granito 

aumentada 500 vezes. 

 

Figura 4.5. Fotomicrografia da formulação 1C + 1G + 1ISO + 1PRMG + 2A (500x) 

 

  

Observando as imagens da Figura 4.5, foi possível perceber que o material possuia 

uma granulometria bem variada, Essa granulometria variada contribuiu para um melhor 

empacotamento do compósito, tendo um consequente aumento na resistência mecânica e 

possui partículas de tamanhos bastante variados, sendo possível observar uma variedade de 

grãos de dimensões acima de 100 µm e grãos  de  dimensões  próximas  de  1  µm. A variação 
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no tamanho dos grãos foi bastante visível na imagem, sendo esperado em virtude da variedade 

de resíduos aplicados.  

 Não apresenta tendência para uma única estrutura em formas essencialmente cúbicas 

ou para formas essencialmente lamelares. A geometria irregular está relacionada,  também, à 

variação e propriedades dos materiais constituintes. 

 As Micrografias da Figura 4.6 confirmam as diferenças das zonas de transição entre 

a matriz e os resíduos agregados nas amostras analisadas e a presença de profundidade e 

maiores vazios. A amostra do resíduo possui três fases distintas, escura, cinca claro e cinza 

escuro, conforme a Micrografia.  

 

Figura 4.6. Fotomicrografia da formulação 1C + 1G + 1ISO + 1PRM + 2A (500x). 

 

  

Observou-se que a amostra com adição de mármore/granito apresentava-se mais 

compactada do que a que possuía somente resíduos de mármore que é mais aglomerada. 

 

4.3.4 Condutividade térmica 

 

A Tabela 4.7 apresenta os resultados do ensaio de condutividade térmica para as duas 

formulações com resíduos testadas. 
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Tabela 4.7. Resultados de K do compósito estudado 

Amostra DB DC C EB EC 
Média 

Wm/K 

RMG 1 0,33 0,33 0,34 0,32 0,32 0,33 

0,35 

0,35 

RMG 2 0,34 0,33 0,35 0,35 0,35 

RMG 3 0,35 0,34 0,36 0,35 0,36 

Média   0,34 ± 0,01 

RM 1 0,45 0,46 0,49 0,41 0,42 0,45 

0,46 

0,44 

RM 2 0,49 0,43 0,46 0,48 0,46 

RM 3 0,44 0,45 0,44 0,43 0,45 

Média    0,45 ± 0,01 

 

Onde:  

DB: Ponto de medição com sensor direita abaixo do compósito  

DC: Ponto de medição com sensor direita acima do compósito  

C: Ponto de medição com sensor no centro do compósito 

EB: Ponto de medição com sensor esquerda abaixo do compósito 

EC: Ponto de medição com sensor esquerda acima do compósito 

  

A condutividade térmica média do compósito com resíduos com pó de mármore foi 

32,3% maior que a relativa ao que utiliza resíduos de pó de mármore/granito. 

 Com relação a comparação entre os matérias de construção mais comumente usados, 

tijolos de 8 furos  e blocos de concreto, a condutividade térmica do compósito na formulação 

escolhida foi muito mais baixa, sendo 62% mais baixa para os resíduos de mármore/granito e 

80% mais baixa em relação aos blocos de concreto, o que demonstra a viabilidade de 

produção de um maior conforto térmico dos blocos de compósito, por proporcionarem uma 

maior resistência térmica. 

  A condutividade térmica dos compósitos com resíduos de pó de mármore e pó de 

mármore/granito através das médias de valores encontrados se aproximou bastante da 

condutividade expressa das placas de gesso e inferior aos dos tijolos, comprovando que os 

mesmos comportam-se como materiais com maior isolamento.   

 Na Tabela 4.7 pode-se observar que a condutividade térmica do compósito com RPM 

é maior em 32% em relação ao compósito que utiliza RMG. 
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 Outros valores medidos pelo equipamento foram a capacidade térmica volumétrica e 

a difusividade térmica mostrados nas Tabelas 4.8 e 4.9.  

 

Tabela 4.8. Capacidade térmica volumétrica dos compósitos com RM e RMG 

Amostra 
Capacidade térmica Volumétrica 

Mj/m
3º

K 

RMG 1,37 

RM 1,53 

 

Tabela 4.9. Difusividade térmica dos compósitos RM e RMG 

Amostra 
Difusividade térmica 

mm
2
/s 

RMG 0,25 

RM 0,29 

 

4.3.5 Absorção de água no compósito 

 

A Tabela 4.10 apresenta os resultados do ensaio para a determinação do percentual de 

absorção de água pelo compósito. 

Tabela 4.10. Percentual de absorção dos compósitos 

Amostra 
Massa seca 

(g) 

Massa úmida 

(g) 

Porcentagem 

(%) 

 

RM 

280,05 345,05  

 

25,03 

261,91 329,64 

257,16 324,47 

Média 266,37 ± 12,08 333,05 ± 10,70 

 

 

RMG 

276,01 350,71  

 

28,24 

264,49 339,90 

256,23 331,17 

Média 265,57± 9,93 340,59 ± 9,78 
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 A formulação contendo RM apresentou um menor percentual de absorção de água. 

Porém a diferença percentual ficou em torno de 11%. Em relação a outros compósitos 

cerâmicos já testados no LMHES/UFRN o percentual de absorção de água foi 20% menor. 

 A NBR 7171 estabelece que a absorção de água para blocos de vedação em testes 

estruturais de concreto cerâmico, deve ser inferior a 22%. Os resultados obtidos para as 

formulações testadas estiveram um pouco acima, porém não inviabilizam a utilização dos 

blocos fabricados. Pode-se aplicar uma pintura com maior capacidade de isolamento às 

intempéries para eliminar esse problema.  

 Os cômodos construídos com mais de dois anos e não apresentam degradações 

visíveis em relação a absorção de água pelas paredes. 

 

4.4 Avaliações térmica e acústica das unidades dos cômodos 

 O conforto seja térmico ou acústico está ligado a concepção de ambientes em que o 

homem encontre-se em bem-estar. Não se tinha no passado a preocupação com o fator 

térmico, priorizava-se apenas a resistência mecânica à compressão. Hoje as pesquisas para a 

obtenção de novos materiais de construção levam em conta não apenas a resistência 

mecânica, buscando-se também as resistências térmica e acústica. 

 

4.4.1 Análise dos resultados da avaliação térmica 

 Após se comprovar que o material compósito produzido apresentava condutividade 

térmica bem menor que os materiais de construção convencionais, bloco de concreto e tijolo 

de oito furos, partiu-se para a realização de ensaios pretendendo-se comprovar que os blocos 

que foram utilizados para a edificação dos cômodos propiciavam maior conforto térmico no 

seu interior. Para esse diagnóstico foram medidas as temperaturas externas e internas das 

paredes e a temperatura do ambiente interno de cada cômodo.  

 Para uma análise comparativa é imprescindível que todos os cômodos estejam 

sujeitos às mesmas condições ambientes e solarimétricas. Pretendia-se demonstrar que os 

cômodos edificados com os blocos fabricados em material compósito propiciavam maior 

conforto térmico. Porém percebeu-se que as superfícies externas do cômodo construído com 

tijolos convencionais de oito furas foram sempre maiores que as dos cômodos alternativos. 

Isso se deveu a uma maior absortividade da radiação solar em função da cor e do material da 

parede, que foi rebocada.  
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 Percebeu-se, porém que as temperaturas das paredes internas do cômodo 

convencional foram sempre superiores as das paredes do cômodo com  blocos alternativos, 

porém devido a maior absortividade da parede rebocada ficou comprometida a análise 

comparativa. 

 Porém a análise comparativa entre os cômodos alternativos pode ser feita, e como a 

condutividade do material compósito é bem menor, entende-se que o conforto térmico 

propiciado pelos blocos que edificaram os cômodos é maior. 

 Outro parâmetro que seria fundamental para a análise de conforto seria a sensação 

térmica no interior dos cômodos. Como não dispúnhamos de equipamento para a 

determinação desse parâmetro fez-se um teste de sensação térmica, através do calculo da 

temperatura efetiva. Outra verificação alternativa consistia em  entrar nos cômodos e  passar 

alguns minutos sob as condições de conforto desse cômodo. Em seguida ia-se para outro e 

repetia-se o procedimento. Assim percebia-se e determinava-se qual o cômodo mais 

confortável. 

 Ressalte-se que as condições para conforto térmico são várias e que esse tema seria o 

objeto de uma Tese de Doutorado exclusiva. Ter-se-ia que fazer um diagnóstico com uma 

instrumentação mais adequada e realizando as medições operacionalizadas para um número 

bem maior de pontos.  

 Seria necessário um sistema de aquisição de dados capaz de realizar e armazenar 

vários pontos no mesmo instante para uma análise real do comportamento comparativos entre 

os materiais convencionais e alternativos utilizados. 

 Porém entende-se que os resultados levantados se constituíram num indicativo 

preliminar para diagnosticar condições de conforto térmico associado a resistência térmica 

propiciada pelos blocos que foram utilizados na construção dos cômodos. 

 As Tabelas e gráficos a seguir apresentam o comportamento assumido pelos 

parâmetros medidos durante os testes para diagnostico de conforto térmico. Serão analisadas 

as duas configurações adotadas: porta e janela abertas e fechadas. 

4.4.1.1 Configuração com Porta e Janela Abertas 

 

PAREDE LESTE 

 A Tabela 4.11 apresenta as temperaturas medidas no teste da avaliação térmica na 

parede leste do cômodo 1. 
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Tabela 4.11. Temperaturas externas, internas e diferença de temperaturas na parede leste do 

cômodo 1. 

Tempo 

(hora) 

Tpint 

(°C) 

Tpext 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

08:00 30,00 40,00 10,00 

08:30 31,90 39,60 7,70 

09:00 33,00 39,40 6,40 

09:30 33,50 38,50 5,00 

10:00 34,80 38,30 3,50 

10:30 35,00 38,00 3,00 

11:00 34,50 37,50 3,00 

MÉDIA 33,2 ± 1,80 38,8 ± 0,92 5,6 ± 2,66 

 

Onde: 

Tpint: Temperatura da parede do lado interno ( ºC)  

Tpext: Temperatura da parede do lado externo ( ºC)  

ΔT: Diferença de temperatura entre as paredes (ºC) 

 

Figura 4.7. Gráficos com temperaturas cômodo 1 . 
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 A Tabela 4.12 apresenta as temperaturas medidas no teste da avaliação térmica na 

parede leste do cômodo 2. 

Tabela 4.12. Temperaturas externas, internas e diferença de temperaturas na parede leste do 

cômodo 2 

Tempo 

(hora) 

Tpint 

(°C) 

Tpext 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

08:00 31,20 45,00 13,80 

08:30 32,50 44,40 11,90 

09:00 33,50 42,90 9,40 

09:30 35,00 40,20 5,20 

10:00 35,30 39,40 4,10 

10:30 35,30 38,90 3,60 

11:00 35,20 38,40 3,20 

MÉDIA 34,0 ± 1,64 41,3 ± 2,73 7,3 ± 4,33 

 

 

Figura 4.8. Gráficos com temperaturas cômodo 2. 
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 A Tabela 4.13 apresenta as temperaturas medidas no teste da avaliação térmica na 

parede leste do cômodo 3. 

 

Tabela 4.13. Temperaturas externas, internas e diferença de temperaturas na parede leste do 

cômodo 3 

Tempo 

(hora) 

Tpext 

(°C) 

Tpint 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

08:00 31,70 42,10 10,40 

08:30 33,00 42,00 9,00 

09:00 32,80 41,10 8,30 

09:30 33,90 40,50 6,60 

10:00 33,60 40,30 6,70 

10:30 36,30 40,10 3,80 

11:00 36,50 38,20 1,70 

MÉDIA 34,0 ± 1,80 40,61 ± 1,33 6,64 ± 3,02 

 

 

 

Figura 4.9. Gráficos com temperaturas cômodo 3. 
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A Tabela 4.14 apresenta as temperaturas medidas no teste da avaliação térmica na parede leste 

do cômodo 4. 

 

Tabela 4.14. Temperaturas externas, internas e diferença de temperaturas na parede leste do 

cômodo 4 

Tempo 

(hora) 

Tpext 

(°C) 

Tpint 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

08:00 31,60 42,50 10,90 

08:30 32,80 41,60 8,80 

09:00 32,90 40,50 7,60 

09:30 33,20 40,50 7,30 

10:00 34,00 40,20 6,20 

10:30 35,10 40,40 5,30 

11:00 35,10 38,50 3,40 

MÉDIA 33,5 ± 1,28 40,6 ± 1,24 7,1 ± 2,42 

 

 

Figura 4.10. Gráficos com temperaturas cômodo 4. 
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 A Tabela 4.15 apresenta as médias de temperaturas e suas diferenças de temperatura 

medidas no teste da avaliação térmica na parede Leste. 

 

Tabela 4.15. Médias de temperatura e diferença de temperatura na parede leste. 

Cômodos 
Tpext 

(°C) 

Tpint 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

1 38,80 33,20 5,60 

2 41,30 34,00 7,30 

3 40,60 34,00 6,60 

4 40,60 33,50 7,10 

 

Figura 4.11. Temperaturas e diferenças de temperatura médias para a parede leste de todos os 

cômodos 

 

 

 Como já foi ressaltado a análise comparativa com o cômodo de tijolo ficou um pouco 

prejudicada em função das cores diferentes entre os cômodos, com paredes de cor mais forte 

para o cômodo construído com os tijolos convencionai de oito furos. Isso é comprovado pela 

maior temperatura da externa da parede leste.  

 Outro fator a ser considerado é que devido ao cômodo 1 situar-se numa esquina a 

incidência de vento é maior nesse cômodo, o que pode ser verificado pela temperatura menor 

da superfície externa da parede analisada. 
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 Com relação à análise comparativa entre blocos com vazios e blocos com garrafas, 

houve uma supremacia de resistência térmica para os que têm vazios para a parede leste 

ensolarada no período da manhã. 

PAREDE OESTE 

 

 A Tabela 4.16 apresenta as temperaturas medidas no teste da avaliação térmica na 

parede Oeste do cômodo 1. 

Tabela 4.16. Temperaturas externas, internas e diferença de temperaturas nas parede oeste do 

cômodo 1. 

Tempo 

(hora) 

Tpint 

(°C) 

Tpext 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

12:00 34,50 36,50 2,00 

12:30 35,50 40,50 5,00 

13:00 35,70 42,50 6,80 

13:30 35,80 43,00 7,20 

14:00 36,30 45,00 8,70 

MÉDIA 35,5 ± 0,66 41,5 ± 3,22 6,0 ± 1,28 

 

Figura 4.12. Gráficos com temperaturas cômodo 1 parede oeste 
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.  A Tabela 4.17 apresenta as temperaturas medidas no teste da avaliação térmica na 

parede Oeste do cômodo 2. 

 

Tabela 4.17. Temperaturas externas, internas e diferença de temperaturas nas parede Oeste do 

cômodo 2. 

Tempo 

(hora) 

Tpint 

(°C) 

Tpext 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

12:00 34,50 37,00 2,50 

12:30 35,30 41,90 6,60 

13:00 35,60 45,30 9,70 

13:30 35,40 44,60 9,20 

14:00 36,40 48,10 11,70 

MÉDIA 35,40 ± 0,68 43,4 ± 4,19 8,0 ± 3,54 

 

.  

 

Figura 4.13. Gráficos com temperaturas cômodo 2 parede oeste 

 

12:00 12:30 13:00 13:30 14:00

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
 º

C
 )

Hora (hh:mm)

 T(Int)

 T(Ext)

 Dif T



120 

  

 A Tabela 4.18 apresenta as temperaturas medidas no teste da avaliação térmica na 

parede Oeste do cômodo 3. 

Tabela 4.18. Temperaturas externas, internas e diferença de temperaturas na parede leste do 

cômodo 3 

Tempo 

(hora) 

Tpint 

(°C) 

Tpext 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

12:00 34,80 38,20 3,40 

12:30 35,70 40,10 4,40 

13:00 36,30 44,30 8,00 

13:30 36,50 44,10 7,60 

14:00 36,90 45,90 9,00 

MÉDIA 36,0 ± 0,81 42,5 ± 3,22 6,5 ± 2,43 

 

 

 

 

Figura 4.14. Gráficos com temperaturas da parede oeste do cômodo 3 

 

 A Tabela 4.19 apresenta as temperaturas medidas no teste da avaliação térmica na 

parede Oeste do cômodo 4. 
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Tabela 4.19. Temperaturas externas, internas e diferença de temperatura nas parede leste do 

cômodo 4. 

Tempo 

(hora) 

Tpint 

(°C) 

Tpext 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

12:00 34,10 36,40 2,30 

12:30 34,50 40,30 5,80 

13:00 34,70 43,60 8,90 

13:30 35,90 46,30 10,40 

14:00 36,20 46,70 10,50 

MÉDIA 35,10 ± 0,91 42,70 ± 4,33 7,6 ± 3,50 

 

 

Figura 4.15. Gráficos com temperaturas cômodo 4 parede oeste 

 

 

 A Tabela 4.20 apresenta as médias de temperaturas e suas diferenças de temperatura 

medidas no teste da avaliação térmica na parede Oeste. 
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Tabela 4.20. Médias parede Oeste. 

CÔMODOS 
Tpint 

(°C) 

Tpext 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

1 
35,50 41,50 6,00 

2 
35,40 43,40 8,00 

3 
36,00 42,50 6,50 

4 
33,50  40,60 7,10 

 

 

Figura 4.16. Gráficos com médias parede Oeste. 

 

 

 Na parede oeste o comportamento da parede externa do cômodo de tijolos repetiu-se, 

uma maior absorção de radiação e uma maior temperatura do lado externo. Em relação a 

comparação entre os blocos, para essa parede que tem exposição à radiação apenas a  tarde o 

de melhor comportamento em termos de resistência térmica foi os que têm vazios. 
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4.4.1.2 Configuração com porta e janela fechadas 

 

PAREDE LESTE 

 

 A Tabela 4.21 apresenta as temperaturas medidas no teste da avaliação térmica na 

parede Leste do cômodo 1. 

Tabela 4.21. Temperaturas externas, internas e diferença de temperaturas nas parede leste do 

cômodo 1. 

Tempo 

(hora) 

Tpint 

(°C) 

Tpext 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

08:00 30,40 40,40 10,00 

08:30 31,60 39,20 7,60 

09:00 32,10 38,70 6,60 

09:30 32,20 38,50 6,30 

10:00 32,30 38,50 6,20 

10:30 33,90 37,60 3,70 

MÉDIA 32,10 ± 1,13 38,80 ± 0,93 6,70 ± 2,05 

 

Figura 4.17. Gráficos com temperaturas cômodo 1 parede leste. 
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 A Tabela 4.22 apresenta as temperaturas medidas no teste da avaliação térmica na 

parede Leste do cômodo 2. 

 

Tabela 4.22. Temperaturas externas, internas e diferença de temperaturas nas parede leste do 

cômodo 2. 

Tempo 

(hora) 

Tpint 

(°C) 

Tpext 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

08:00 31,30 42,00 10,70 

08:30 32,40 42,30 9,90 

09:00 32,20 39,40 7,20 

09:30 33,50 38,90 5,40 

10:00 34,10 38,50 4,40 

10:30 34,50 38,20 3,70 

MÉDIA 33,00 ± 1,23 39,90 ± 1,80 6,90 ± 2,91 

 

 

Figura 4.18. Gráficos com temperaturas cômodo 2 parede leste. 
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 A Tabela 4.23 apresenta as temperaturas medidas no teste da avaliação térmica na 

parede Leste do cômodo 3. 

 

Tabela 4.23. Temperaturas externas, internas e diferença de temperaturas nas parede leste do 

cômodo 3 

Tempo 

(hora) 

Tpext 

(°C) 

Tpint 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

08:00 30,80 40,70 9,90 

08:30 31,70 40,60 8,90 

09:00 32,20 39,60 7,40 

09:30 33,10 39,20 6,10 

10:00 33,50 39,00 5,50 

10:30 33,90 38,50 4,60 

MÉDIA 32,50 ± 1,18 39,60 ± 0,89 7,10 ± 2,05 

 

Figura 4.19. Gráficos com temperaturas cômodo 3 parede leste. 
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A Tabela 4.24 apresenta as temperaturas medidas no teste da avaliação térmica na parede 

Leste do cômodo 4. 

 

Tabela 4.24. Temperaturas externas, internas e diferença de temperaturas nas parede leste do 

cômodo 4. 

Tempo 

(hora) 

Tpext 

(°C) 

Tpint 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

08:00 31,90 41,90 10,00 

08:30 32,40 40,10 7,70 

09:00 32,80 39,50 6,70 

09:30 33,20 39,30 6,10 

10:00 34,40 38,70 4,30 

10:30 34,70 38,50 3,80 

MÉDIA 33,20 ± 1,11 39,70 ± 1,24 6,50 ± 2,28 

 

 

Figura 4.20. Gráficos com temperaturas cômodo 4 parede leste 
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 A Tabela 4.25 apresenta as médias de temperaturas e suas diferenças de temperatura 

medidas no teste da avaliação térmica na parede Leste. 

 

Tabela 4.25. Medias parede leste 

Cômodos 
Tpint 

(°C) 

Tpext 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

1 32,10 38,80 6,70 

2 33,00 39,90 6,90 

3 32,50 39,60 7,10 

4 33,20 39,70 6,50 

 

Figura 4.21. Gráfico com Medias parede leste. 

 

 

 Para essa configuração a maior resistência térmica foi proporcionada pelos blocos 

com recheio de garrafas PETs do cômodo 3, superior à obtida pelos tijolos convencionais de 

oito furos. As diferenças de temperatura entre as superfícies externa e interna das paredes 

estiveram mais próximas para essa configuração. 
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PAREDE OESTE 

 

 A Tabela 4.26 apresenta as temperaturas medidas no teste da avaliação térmica na 

parede Oeste do cômodo 1. 

Tabela 4.26. Temperaturas externas, internas e diferença de temperaturas nas parede leste do 

cômodo 1 

Tempo 

(hora) 

Tpint 

(°C) 

Tpext 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

12:00 34,00 37,30 3,30 

12:30 34,40 38,40 4,00 

13:00 34,60 40,90 6,30 

13:30 34,70 43,00 8,30 

14:00 36,10 46,10 10,00 

MÉDIA 34,80 ± 0,80 41,10 ± 3,55 6,30 ± 2,83 

 

 

Figura 4.22. Gráficos com temperaturas cômodo 1 parede Oeste. 
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 A Tabela 4.27 apresenta as temperaturas medidas no teste da avaliação térmica na 

parede Oeste do cômodo 2. 

Tabela 4.27. Temperaturas externas, internas e diferença de temperaturas na parede leste do 

cômodo 2. 

Tempo 

(hora) 

Tpint 

(°C) 

Tpext 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

12:00 35,00 38,60 3,60 

12:30 35,10 40,50 5,40 

13:00 36,20 43,30 7,10 

13:30 37,00 46,70 9,70 

14:00 37,50 47,80 10,30 

MÉDIA 36,10 ± 1,11 43,30 ± 3,93 7,20 ± 2,83 

 

 

Figura 4.23. Gráficos com temperaturas cômodo 2 parede Oeste. 
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 A Tabela 4.28 apresenta as temperaturas medidas no teste da avaliação térmica na 

parede Oeste do cômodo 3. 

 

Tabela 4.28.  Temperaturas externas, internas e diferença de temperaturas nas parede leste do 

cômodo 3. 

Tempo 

(hora) 

Tpint 

(°C) 

Tpext 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

12:00 35,20 37,80 2,60 

12:30 35,40 39,70 4,30 

13:00 35,50 42,10 6,60 

13:30 35,70 43,00 7,30 

14:00 35,80 44,50 8,70 

MÉDIA 35,5 ± 0,24 41,4 ± 2,67 5,9 ± 2,44 

 

 

 

Figura 4.24. Gráficos com temperaturas cômodo 3 parede Oeste 
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 A Tabela 4.29 apresenta as temperaturas medidas no teste da avaliação térmica na 

parede Oeste do cômodo 4. 

Tabela 4.29. Temperaturas externas, internas e diferença de temperaturas nas parede leste do 

cômodo 4. 

Tempo 

(hora) 

Tpint 

(°C) 

Tpext 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

12:00 33,40 36,10 2,70 

12:30 33,60 38,80 5,20 

13:00 34,60 42,00 7,40 

13:30 34,70 43,30 8,60 

14:00 34,70 44,50 9,80 

MÉDIA 34,20 ± 0,64 40,90 ± 3,44 6,70 ± 2,83 

 

 

 

Figura 4.25. Gráficos com temperaturas cômodo 4 parede Oeste. 
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 A Tabela 4.30 apresenta as médias de temperaturas e suas diferenças de temperatura 

medidas no teste da avaliação térmica na parede Oeste. 

 

 

Tabela 4.30. Média parede oeste. 

Cômodos 
Tpint 

(°C) 

Tpext 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

1 34,80 41,10 6,30 

2 36,10 43,30 7,20 

3 35,50 41,40 5,90 

4 34,20 40,90 6,70 

 

Figura 4.26. Gráfico com médias parede oeste. 

 

 Na parede oeste o comportamento da parede externa do cômodo de tijolos repetiu-se, 

uma maior absorção de radiação e uma maior temperatura do lado externo. Em relação a 

comparação entre os blocos, para essa parede que tem exposição à radiação apenas a  tarde o 

de melhor comportamento em termos de resistência térmica foi proporcionado pelos blocos 

com recheio de vazios. 
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 Para uma melhor comparação entre os cômodos nas duas configurações testadas fez-

se as médias das temperaturas externas e internas que estão apresentadas nas Tabelas 4.31.  

 

Tabela 4.31. Temperaturas médias das paredes dos cômodos. - configuração aberta. 

Cômodos Tpint (°C) Tpext (°C) ΔT (°C) 

1 34,30 40,20 6,90 

2 34,70 42,40 7,70 

3 35,00 41,60 6,60 

4 33,50 40,60 7,10 

 

 Fazendo-se uma média das temperaturas internas e externas das duas paredes dos 

cômodos expostas à radiação para a configuração com portas e janelas abertas percebeu-se 

que entre os cômodo alternativos os com vazios com variação de temperatura de 7,10 ºC é o 

que apresenta um a maior resistência térmica, o que permite-nos supor que propiciará um 

maior conforto térmico.  

 Em relação as paredes internas esse mesmo cômodo foi o que apresentou menor 

temperatura e em relação a temperatura externa o cômodo com os tijolos convencionais foi o 

que apresentou maior temperatura em função da absortividade de suas paredes, o que induziu 

a uma maior diferença de temperatura entre as superfícies externas e internas do cômodo.  

 A Tabela 4.32 apresenta os valores médios de temperatura nas duas faces das paredes 

para a configuração fechada. 

 

Tabela 4.32. Temperaturas médias das paredes dos cômodos. - configuração fechada. 

Cômodos 
Tpint 

(°C) 

Tpext 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

1 33,40 39,90 6,50 

2 34,60 41,60 7,00 

3 34,00 40,50 6,50 

4 33,70 40,30 6,60 

 

 Todos os cômodos construídos com os blocos de material compósito tiveram 

comportamento idêntico em relação a resistência térmica, podendo, portanto, proporcionar 

igualmente conforto térmico.  
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 Percebeu-se que as temperaturas das paredes oeste, interna e externa, foram sempre 

superiores as adas paredes leste, em função de que o percentual de iluminação solar nas 

paredes leste ia diminuindo ao longo da manhã, o que não acontecia com as pareces oeste em 

que a partir do meio dia acontecia sempre um aumento da área ensolarada. 

 Outros fatores que podem ter influenciado essa maior temperatura das paredes oeste 

foi a menor incidência de vento e o acúmulo de calor propiciado pelo aquecimento das outras 

paredes ensolaradas durante a manhã. 

 Em relação a temperatura ambiente no interior de cada cômodo os resultados médios 

obtidos encontram-se mostrados na  Tabela  4.33. 

 

Tabela 4.33. Temperatura do interior de cada cômodo configuração fechada 

Cômodos Tpint (°C) 

1 32,60 

2 33,40 

3 32,80 

4 32,60 

 

 Observou-se que a temperatura média interna de cada cômodo construído com os 

blocos de material compósito, para vazios e recheio na configuração com portas e janelas 

fechadas, é praticamente a mesma. O cômodo construído com tijolos de oito furos 

convencionais apresentou temperatura interna mais elevada, da ordem de 2,5%.  

 Por esses dados percebeu-se que todos os cômodos apresentavam comportamento 

similar e não se pode afirmar que os cômodos construídos com os blocos ofereçam maior 

resistência térmica que o cômodo convencionalmente construído, pelas razoes já ressaltadas.  

 

Tabela 4.34. Temperatura do interior de cada cômodo configuração Aberta. 

Cômodos Tpint (°C) 

1 30,50 

2 30,80 

3 30,50 

4 30,60 
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 Para essa configuração mais uma vez observa-se comportamento similar em relação 

a temperatura média interna de cada cômodo, não havendo supremacia de resistência térmica 

dos blocos fabricados em material compósito em relação ao  tijolo convencional de oito furos. 

 

 Apesar dessa similaridade percebeu-se que a sensação térmica mais confortável foi 

proporcionada pelos blocos com recheios de garrafas PETs, o que representa um fator 

ecologicamente positivo, uma vez que a utilização de inúmeras garrafas Pets provocam a 

retirada de materiais danosos ao meio ambiente. 

 

 Ressalte-se também que os blocos produzidos têm a vantagem de não necessitarem 

de reboco, o que diminui o custo de mão de obra da edificação. Além disso o tempo para 

edificar a construção também é menor, em função da maior área dos blocos. Ressalte-se que 

para uma nova construção deve-se reduzir o comprimento dos blocos para permitir ainda 

maior agilidade do processo construtivo. 

 

4.4.1.3 Conforto térmico conforme NR17- temperatura efetiva. 

 

As Tabelas a seguir apresentam os resultados das propriedades medidas com o 

medidor de stress térmico. 

 

Tabela 4.35. Propriedades da análise de conforto térmico – cômodo 1. 

Cômodo 1 

Hora 

Temperatura de 

bulbo seco ( Tbs) 

(ºC) 

Temperatura de 

bulbo úmido 

natural (Tbn) 

(ºC) 

Velocidade 

do ar 

(m/s) 

Umidade 

relativa do 

ar 

(%) 

09:00 31,00 26,60 0 68,00 

11:00 33,00 27,20 0 63,00 

13:00 34,00 27,20 0 63,00 
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Tabela 4.36. Propriedades da análise de conforto térmico – cômodo 2. 

Cômodo 2 

Hora 

Temperatura de 

bulbo seco ( Tbs) 

(ºC) 

Temperatura de 

bulbo úmido 

natural (Tbn) 

(ºC) 

Velocidade 

do ar 

(m/s) 

Umidade 

relativa do 

ar 

(%) 

09:30 33,20 26,60 0 69,00 

11:30 34,40 27,20 0 64,00 

13:30 34,40 27,30 0 64,00 

 

Tabela 4.37. Propriedades da análise de conforto térmico – cômodo 3. 

Cômodo 3 

Hora 

Temperatura de 

bulbo seco ( Tbs) 

(ºC) 

Temperatura de 

bulbo úmido 

natural (Tbn) 

(ºC) 

Velocidade 

do ar 

(m/s) 

Umidade 

relativa do 

ar 

(%) 

10:00 32,60 26,60 0 67,00 

12:00 33,70 26,70 0 62,00 

14:00 33,70 26,40 0 66,00 

 

Tabela 4.38. Propriedades da análise de conforto térmico – cômodo 4. 

Cômodo 4 

Hora 

Temperatura de 

bulbo seco ( Tbs) 

(ºC) 

Temperatura de 

bulbo úmido 

natural (Tbn) 

(ºC) 

Velocidade 

do ar 

(m/s) 

Umidade 

relativa do 

ar 

(%) 

10:30 33,00 26,60 0 65,00 

12:30 33,50 26,70 0 63,00 

14:30 33,60 26,70 0 67,00 

 

 A partir dos dados coletados partiu-se para o calculo da temperatura efetiva ( 

sensação térmica), recorrendo-se ao ábaco mostrado pela Figura 4.27.  
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Figura 4.27. Ábaco Para calculo da temperatura efetiva 

 

  

 A Tabela 4.39 apresenta os valores da temperatura efetiva(ST) para todos os 

cômodos edificados. 

 

Tabela 4.39. Valores calculados da temperatura efetiva (ST) para todos os cômodos. 

 

Hora 

SENSAÇÃO TÉRMICA 

(ºC) 

Cômodo 1 Cômodo 2 Cômodo 3 Cômodo 4 

09:00 27,80 28,50 28,30 28,40 

11:00 28,80 29,10 28,60 28,50 

13:00 29,00 29,20 28,80 28,90 

MÉDIA 28,50 ± 0,64 28,90 ± 0,38 28,50 ± 0,25 28,60 ± 0,26 

  

 As sensações térmicas medidas foram praticamente iguais, com melhor condição de 

conforto nos cômodos fabricados com o material compósito proposto. Seriam necessários 

uma maior quantidade de dias de testes para uma melhor análise da sensação térmica. Pela 

observação sensorial e pelas medições efetuados o Cômodo 3, com recheios de garrafas PETs 

é o que apresentou uma melhor condição de conforto térmico. 
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4.4.1.4 Propriedades térmicas (conforme NBR 15220 ABNT). 

 

Compósito utilizando pó de mármore  

a) Resistência térmica  
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Consultando a tabela 3 do capítulo 2, obtém-se os valores de Rse e Rsi : 

 

W

Km

W

Km

W

Km

W

Km
RRRRT siset

).(
461,0

).(
13,0

).(
04,0

).(
291,0

2222

     

 b) Transmitância térmica 

 

Km

W

W

KmRT
U

.
169,2

).(
461,0

11
22

  

 

c) Capacidade térmica  

 

Km

KJ

m

kg

KKg

KJ
mcecC

n

i

n

i

iiiiiT
.

84,1521880
.

813,010,0.....R
23

1 1

i  
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 A Tabela 4.40 apresenta os valores calculados de propriedades térmicas para análise 

de conforto térmico. 

 

Tabela 4.40. Propriedades da análise de conforto térmico para o compósito com RM. 

Compósito RM 

Transmitância 

térmica  

W/m
2
K 

Atraso térmico  h Fator Solar (%) 

2,17 9,00 1,73 

 

Compósito utilizando pó de Granito  

a) Resistência térmica  
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Consultando a tabela 3 do capítulo 2, obtém-se os valores de Rse e Rsi : 
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d) Atraso térmico 
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 A Tabela 4.41 apresenta os valores calculados de propriedades térmicas para análise 

de conforto térmico. 

 

Tabela 4.41. Propriedades da análise de conforto térmico para o compósito com RM/G. 

Compósito RM/G 

Transmitância térmica  

W/m
2
K 

Atraso térmico 

 h 

Fator Solar 

% 

2,56 8,52 2,05 

 

 A Tabela 4.42 apresenta os valores das propriedades para análise de conforto térmico 

para os dois compósitos utilizados, com resíduo de pó de mármore e com resíduo de pó de 

mármore/granito.  

 

Tabela 4.42. Resumo de propriedades calculadas para os compositos RM e RM/G 

Medições Compósito RPM Compósito RMG 

Transmitância térmica 

W/m
2
K 

2,17 2,56 

Atraso térmico (h) 9,00 8,52 

Fator Solar (%) 1,73 2,05 

  

Percebeu-se a supremacia do compósito com pó de mármore, com uma capacidade 

menor de transmitir o calor recebida da radiação solar, um tempo maior para transmitir o calor 

e um menor percentual de transmissão do calor recebido, porém a diferença entre essas 
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propriedades para os dois tipos de compósitos é pouco significativa, o que evidencia a 

viabilidade de utilização de ambos para a fabricação de blocos para a construção civil.  

 

4.4.2 Acústica 

 Serão apresentados os resultados médios das medições de parâmetros acústicos 

realizadas em cada cômodo. Será realizada uma análise comparativa de tais parâmetros entre 

os cômodos construídos com os blocos de material compósito fabricados e com os tijolos 

convencionais utilizados para a construção das paredes do cômodo 2.  

 

A Tabela 4.43 apresenta os parâmetros acústicos médios para o Cômodo 1.  

 

Tabela 4.43. apresenta os parâmetros acústicos médios para o Cômodo 1. 

Cômodo 1 

Frequência 

(HZ) 

Nível Sonoro 

externo 

dB(c) 

Nível Sonoro 

interno 

dB(c) 

Absorvido 

(dB) 

Fração 

Absorvida 

(%) 

100 43,20 66,85 23,65 35,00 

125 48,75 69,00 20,25 29,00 

250 48,25 69,30 21,05 30,00 

500 47,30 68,30 21,00 31,00 

1000 48,10 67,45 19,35 28,00 

2000 53,90 78,25 24,35 31,00 

4000 47,30 68,50 21,20 30,00 

6000 44,30 63,25 18,95 29,00 

8000 43,95 66,15 22,20 33,00 

 

 Percebeu-se que para esse cômodo construído com blocos vazados de material 

compósito que utilizou pó de resíduos de mármore a maior absorção acústica aconteceu para a 

frequência de 100 Hz, correspondente a 35% e a menor deu-se para as frequências de 125 e 

6000Hz. Fazendo-se uma média da absorção acústica para todas as frequências obteve-se 

30,7%. 

A Tabela 4.44 apresenta os parâmetros acústicos médios para o Cômodo 2.  



142 

  

Tabela 4.44. Nível sonoro em função da frequência Cômodo 2. 

Cômodo 2 

Frequência 

(HZ) 

Nível Sonoro 

externo 

dB(c) 

Nível Sonoro 

interno 

dB(c) 

Absorvido 

(dB) 

Fração 

Absorvida 

(%) 

100 51,20 66,00 14,80 22,00 

125 52,55 67,65 15,10 22,00 

250 53,05 70,25 17,20 24,00 

500 48,45 63,55 15,10 23,00 

1000 50,70 66,65 15,95 24,00 

2000 55,55 73,10 17,55 24,00 

4000 49,50 67,45 17,95 26,00 

6000 47,60 62,95 15,35 24,00 

8000 49,00 66,20 17,20 25,00 

 Percebeu-se que para esse cômodo construído com tijolos convencionais de oito 

furos apresentou uma menor absorção acústica que o cômodo 1, alcançando absorção máxima 

de 26% para 4000Hz. A absorção média de todas as frequências correspondeu a 23,8%. 

A Tabela 4.45 apresenta os parâmetros acústicos médios para o Cômodo 3. 

Tabela 4.45. Nível sonoro em função da frequência Cômodo 3. 

Cômodo 3  

Frequência 

(HZ) 

Nível Sonoro 

externo dB(c) 

Nível Sonoro 

interno dB(c) 

Absorvido 

(dB) 

Fração 

Absorvida 

(%) 

100 51,85 69,50 17,65 25,00 

125 53,55 71,05 17,50 24,00 

250 51,80 71,55 19,75 27,00 

500 53,55 69,10 15,55 22,00 

1000 52,95 69,55 16,60 23,00 

2000 59,10 79,50 20,40 25,00 

4000 55,10 74,50 19,40 26,00 

6000 50,30 67,95 17,65 26,00 

8000 49,85 68,00 18,15 26,00 
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 Para esse cômodo percebeu-se um aumento pouco significativo do nível de absorção 

acústica em relação ao cômodo construído com tijolos convencionais de oito furos. A 

absorção média de todas as frequências ficou em torno de 24,9%. Houve uma maior 

capacidade de absorção para altas frequências. 

A Tabela 4.46 apresenta os parâmetros acústicos médios para o Cômodo 4. 

 

Tabela 4.46. Nível sonoro em função da frequência Cômodo 4. 

Comodo 4  

Frequência 

(HZ) 

Nível Sonoro 

externo dB(c) 

Nível Sonoro 

interno dB(c) 

Absorvido 

(dB) 

Fração 

Absorvida 

(%) 

100 51,80 68,50 16,70 24,00 

125 54,85 71,05 16,20 22,00 

250 51,75 69,25 17,50 25,00 

500 51,85 67,55 15,70 23,00 

1000 55,25 71,30 16,05 22,00 

2000 57,25 75,90 18,65 24,00 

4000 51,50 69,60 18,10 26,00 

6000 52,60 68,25 15,65 23,00 

8000 51,65 69,10 17,45 25,00 

 

 A capacidade de absorção das paredes desse cômodo teve comportamento similar a 

do quarto construído com tijolos convencionais e rebocado, com valor médio para todas as 

frequências em torno de 23,8%. Repetiu-se o comportamento do cômodo anterior para uma 

maior capacidade de absorção para altas frequências. 

 As paredes com maior capacidade de absorção acústica foram as do cômodo 1, com 

valor correspondente a 30,7%. As do cômodo 2 e 4 tiveram uma diminuição de capacidade de 

absorção acústica de 22,5%  e do cômodo 3 de 19%.  

 Em relação ao nível de frequência houve um comportamento similar para todos os 

cômodos com maior absorção para a faixa das altas frequências, acima de 1000 Hz. O 

cômodo 1 apresentou absorção média de 25% nas faixas de baixa e média frequências e  30,2 

na faixa de alta frequência, sendo bem mais eficiente em termos de absorção acústica. A 
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maior capacidade de absorção acústica aconteceu para as paredes do cômodo 1 para a 

frequência de 100 Hz. 

 As Figura 4.28 e 4.29 mostram o comportamento da fração sonora absorvida para 

pequenas, médias e  altas frequências em todos os cômodos.  

 

 Figura 4.28. Nível sonora absorvida para pequenas e médias frequências. 
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Figura 4.29. Nível sonoro absorvido para altas frequências. 
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 A Figura 4.30 e 4.31 mostra o comportamento do nível de absorção acústica para 

todas as frequências testadas em todos os cômodos.   

 

Figura 4.30. Nível de absorção acústica para baixas e médias frequências. 
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Figura 4.31. Nível de absorção acústica para altas frequências. 
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 A Tabela 4.47 apresenta os níveis de absorção acústica médios para todos os 

cômodos. 

Tabela 4.47. Nível sonoro em função da frequência para todos os Cômodos 

Fração Absorvida (%) 

Frequência (HZ) Cômodo 1 Cômodo 2 Cômodo 3 Cômodo 4 

100 35 22 25 24 

125 29 22 24 22 

250 30 24 27 25 

500 31 23 22 23 

1000 28 24 23 22 

2000 31 24 25 24 

4000 30 26 26 26 

6000 29 24 26 23 

8000 33 25 26 25 

Média 31± 2,18 24 ± 1,30 25± 1,62 24± 1,39 

 

 A Tabela 4.48 mostra o resumo das propriedades medidas e calculadas para o 

compósito com RM e RMG. 

 

Tabela 4.48. Resumo das propriedades do Material Compósito estudado 

Propriedade Compósito RM Compósito RMG 

RC 28 dias (MPA) 3,70 3,52 

Condutividade térmica (Wm/K) 0,45 0,34 

Capacidade térmica (Mj/m
3º

K) 1,53 1,37 

Densidade Aparente (g/cm
3)

 1,88 1,90 

Absorção de água (%) 25,03 28,24 

Difusividade (mm
2
/s) 0,29 0,25 

Transmitância térmica (W/m
2
K) 2,17 2,56 

Atraso térmico (h) 9,00 8,52 

Fator Solar (%) 1,73 2,05 
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5 CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 Com base nos resultados dos ensaios mecânicos, térmico e acústico efetuados com o 

compósito em estudo, apresentam-se as seguintes conclusões e sugestões. 

 

5.1 Conclusões  

1. Foi viável a obtenção de um compósito para ser utilizado como material de 

construção a partir de pós de resíduos de mármore e granito e de EPS triturado; 

2. Como é mais fácil obtenção de resíduos misturados de pós de granito e 

mármore, em relação ao resíduo de pó de mármore puro, a viabilidade da fabricação de blocos 

é maior para o compósito que utiliza pós misturados; 

3. A utilização do resíduo de EPS triturado traz prejuízo mecânico ao compósito, 

porém aumenta a resistência térmica do bloco com ele fabricado; 

4. A proporção de melhor combinação entre resistências mecânica e térmica foi a 

que utilizou 1C+ 1G +2A + 1EPS + 1RM/G e por isso foi a escolhida para a fabricação dos 

blocos; 

5. A diminuição na densidade aparente do compósito deveu-se ao uso de isopor 

triturado na sua formulação. Essa diminuição de cerca de 15% na massa do compósito 

proporcionou  uma maior facilidade de transporte e de assentamento dos blocos produzidos 

com tal material; 

6. A condutividade térmica do compósito (0,34 – 045 W/m.K)  foi muito mais 

baixa do que a do concreto tradicional ( 07 – 09 W/m.K) e do tijolo de oito furos, entre 06 e 

07 W/m.K, o que demonstrou a viabilidade de produção de um maior conforto térmico dos 

blocos de compósito, por proporcionarem uma maior resistência térmica; 

7. A difusividade térmica do compósito é menor que a relativas as alvenarias 

convencionais por apresentar uma maior capacidade de resistência térmica; 

8. Todos os cômodos construídos com os blocos de material compósito tiveram 

comportamento idêntico em relação a resistência térmica, podendo, portanto, proporcionar 

igualmente conforto térmico;  

9. As analises das temperaturas das paredes oeste, interna e externa, foram 

sempre superiores as adas paredes leste, em função de que o percentual de iluminação solar 
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nas paredes leste ia diminuindo ao longo da manhã, o que não acontecia com as pareces oeste 

em que a partir do meio dia acontecia sempre um aumento da área ensolarada; 

10. A sensação térmica mais confortável foi proporcionada pelos blocos com 

recheios de garrafas PETs, o que representou um fator ecologicamente positivo, uma vez que 

a utilização de inúmeras garrafas Pets provocam a retirada de materiais danosos ao meio 

ambiente; 

11. Ressalte-se também que os blocos produzidos têm a vantagem de não 

necessitarem de reboco, o que diminui o custo de mão de obra da edificação. Além disso o 

tempo para edificar a construção também é menor, em função da maior área dos blocos; 

12. As paredes com maior capacidade de absorção acústica foram as do cômodo 1; 

13. As grandes dimensões do bloco trouxeram dificuldades ao processo construtivo 

dos cômodos pela sua menor estabilidade na operação de assentamento em relação as 

alvenarias convencionais, porém não inviabilizou o processo construtivo; 

14. O processo tecnológico de fabricação do bloco proposto é simples podendo ser 

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

15. O processo de obtenção do EPS triturado mostrou-se eficiente, podendo ser 

obtido para várias granulometrias. O aproveitamento do EPS como matéria prima mostrada 

nesse trabalho representa um aproveitamento ecologicamente correto evitando seu descarte 

em lixões; 

 

5.2 Sugestões  

 1. Reduzir o comprimento do bloco pela metade para garantir uma maior estabilidade 

no assentamento e uma maior facilidade de transporte e pela diminuição de sua massa; 

 2. Fazer um estudo sobre a viabilidade econômica da utilização do compósito 

estudado; 

 3. Estudar o comportamento do compósito em substituição a argamassa tradicional 

para assentar os blocos produzidos; 

 4. Estudar o outras geometrias de blocos com o presente estudo;   

 5. Estudar blocos com diferentes tipos de recheios e comparar os seus resultados com 

os obtidos com o presente trabalho. 
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