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RESUMO 

 

A demanda por conforto ambiental em sistemas construtivos, no âmbito da isolação e 

conforto térmico, somada ao advento de novas leis que regulam os requisitos mínimos de 

conforto, de destinação de resíduo sólido industrial, resíduo da construção civil, as exigências 

dos consumidores pela adoção de métodos de construção mais “limpos”, incentivaram o 

desenvolvimento do presente trabalho. Tem como objetivo caracterizar tecnologicamente o 

compósito proposto em três tipos de amostras (10%, 30% e 50% de resíduo industrial plástico 

termofixo) e das matérias-primas: resíduos de gesso, cimento e resíduo industrial plástico 

termofixo, visando a produção do compósito com propriedades de isolação térmica: 

condutividade, difusividade, calor específico e resistividade. As propriedades físicas, 

estruturais e morfológicas das matérias-primas foram investigadas através de análises de 

termogravimetria (TG/DSC), difração de raios X (DRX), fluorescência de raios X (FRX) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Obtendo propriedade mecânica através do ensaio 

de resistência a compressão. Os resultados das análises indicaram características adequadas 

para a produção de compósito de matriz de cimento com adição de resíduo industrial plástico 

termofixo e resíduo de gesso, apresentando potencial de aplicação destas matérias-primas em 

compósitos com propriedades de isolante térmico. Por fim, avaliando qual proporção 

mostrou-se com melhor desempenho. Considerando as análises e ensaio realizados. 

 

Palavras-chave: Resíduo industrial plástico termofixo, resíduos, compósito, caracterização, 

isolante térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  



 

ABSTRACT 

 

The demand for environmental comfort in construction systems within the insulation and 

thermal comfort, plus the advent of new laws regulating the minimum requirements of 

comfort, disposal of solid industrial waste, construction waste, the requirements of consumers 

by adopting construction methods "cleaner", encouraged the development of this work. Aims 

technologically characterize the composite proposed in three types of samples (10%, 30% and 

50% of thermoset plastic industrial waste) and raw materials: gypsum waste, cement and 

plastic thermosetting industrial waste in order to produce the composite with properties of 

thermal insulation: conductivity, thermal diffusivity, specific heat and resistivity. The 

physical, structural and morphological properties of the raw materials were investigated by 

thermogravimetry analysis (TG / DSC), X-ray diffraction (DRX), X-ray fluorescence (FXR) 

and scanning electron microscopy (MEV). Obtaining mechanical properties through the 

compression strength test. The analysis results indicate characteristics suitable for cement 

matrix composite production with the addition of thermosetting plastic industrial waste and 

gypsum waste, with potential application of these materials in composites with properties of 

thermal insulation. Finally, assessing what proportion showed up with better performance. 

Considering the analysis and testing carried out. 

 

Key-words: industrial waste thermoset plastic, waste, composite, description, thermal 

insulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a preocupação com a sustentabilidade, o meio ambiente, os 

descartes da construção civil, e resíduos provenientes das indústrias, tem-se aumentado 

consideravelmente por estar relacionado pontualmente a qualidade de vida dos cidadãos. 

Levando em consideração a utilização de produtos ecologicamente corretos, capazes de 

reduzir o impacto ambiental, dessa forma, tendo um item de boa qualidade, e tendo 

subprodutos a partir de resíduos, onde eles anteriormente não possuíam utilidade alguma até 

um dado momento.  

Em vista disso, desperta-se para o desenvolvimento de pesquisas onde poderá realizar 

o reaproveitamento desses materiais que são descartados e sua utilização. 

A utilização de resíduos, seja relacionado a construção civil ou a indústria, torna-se 

um procedimento necessário devido a questão ambiental, levando a conscientização do ponto 

de vista em questão, estando submetido a penalizações ao descumprir normas estabelecidas 

pelo CONAMA, sobre destinação dos resíduos. 

 A construção civil gera um grande volume de resíduos sólidos, atribuídos a novas 

construções e reformas, que são descartados e muitas vezes não são reaproveitados, devido a 

limitada reutilização.  

Ultimamente, esse descarte de resíduos tem chegado a 30% do volume de uma 

construção. Fato que está gerando grande preocupação ambiental.  

O resíduo gerado por uma obra é relativo as características do processo de construção, 

materiais utilizados, fatores de qualidade e política da empresa. Tendo em vista o desperdício 

de material que é descartado em uma construção ou reforma, sem ser reaproveitado, a 

reciclagem de materiais na construção civil está chamando atenção para pesquisas dos 

materiais que são descartados. Dentre eles, pode-se destacar o resíduo de gesso cujo 

representa 4% de entulhos na construção civil. (OLIVEIRA e CARVALHO, 2015). 

 Tem-se estudado sobre as formas de reutilização do gesso desperdiçado, proveniente 

da construção civil. A resolução nº 307/2002 do CONAMA relatava o resíduo de gesso, sendo 

um material não reciclável, pertencente a categoria C. Em 2011, saiu a resolução CONAMA 

nº 4321/2011, indicando que o rejeito classifica-se como um material reciclável, pertencendo 

a categoria B. Diante disso, as possibilidades para reutilizá-lo, aumentaram. 
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O resíduo de gesso desperdiçado é proveniente do revestimento de alvenaria e teto, 

resíduos de divisórias com chapas de gesso acartonado, resíduos de alvenarias com blocos de 

gesso, resíduos de forros com placas de gesso, resíduos de elementos decorativos de gesso e 

de reformas. 

Há grande preocupação ambiental em relação aos resíduos oriundos das indústrias, 

pelo fato de contaminarem o solo, liberar gases e acarretar malefícios a saúde humana, em que 

muitos deles, liberam gases nocivos.  

Diante dessa problemática, pensou-se em utilizar o resíduo industrial plástico 

termofixo, também chamado de resíduo de botão, da empresa BONOR, localizada no 

município de Parnamirim/RN. São fabricados através da mistura de resina, aditivo, catalisador 

e acelerador. A quantidade de cada componente, varia segundo a especificação e necessidade 

do cliente. São decorrentes do acabamento e da usinagem dos botões. 

Outro ponto em relação a pesquisa, refere-se ao isolamento térmico e caracterização 

dos materiais utilizados no compósito. Tendo em vista que a extrema importância, hoje em 

dia, pelo fato de isolar o ambiente do meio externo, utilizando de materiais que diminuam a 

transferência de calor com materiais alternativos, a fim de proporcionar um conforto térmico, 

traduzindo-se em causar bem estar ao ambiente interno em que se está.  

A presente pesquisa será desenvolvida em partes. Através de referenciais teóricos, 

com embasamento textual e a segunda parte execução e resultados. 

No primeiro capítulo, tem-se a introdução do trabalho, onde é definido o objeto de 

estudo e a justificativa da pesquisa. 

O segundo capítulo, revisão bibliográfica, será retratado sobre as definições de 

transferência de calor, propriedades térmicas, conforto térmico, isolamento térmico, 

compósito, cimento, resíduo plástico termofixo, resíduo de gesso e compósitos para aplicação 

em isolamento térmico. 

No terceiro capítulo, metodologia, apresenta os parâmetros e métodos utilizados em 

cada ensaio e análises do compósito estudado. 

O quarto capítulo, resultados e discussão, é onde se tem os resultados e discussões no 

decorrer da pesquisa. 

Por fim, conclusões, apresentando as constatações do trabalho presente, com a 

finalidade de elaborá-lo e expor os objetivos da finalização da pesquisa e com sugestões de 

futuros trabalhos. 
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1.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar e caracterizar um compósito com matriz de cimento com carga de resíduo 

industrial plástico termofixo e resíduo de gesso. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Analisar: 

• Quimicamente as matérias primas por fluorescência de raios x (FRX);  

• Averiguar os aspectos mineralógicos por difração de raios x (DRX); 

• Investigar a microestrutura por microscopia eletrônica de varredura (MEV); 

• Obter resistência a temperatura das matérias primas através da análise 

termogravimétrica (TG); 

• Fabricar corpos de prova com três tipos de amostras de resíduo de botão (10%, 30% e 

50%); 

• Calcular a resistência a compressão; 

• Analisar as propriedades termofísicas do compósito através da difusividade térmica, 

condutividade térmica, capacidade calorífica e resistividade; 

• Apresentar as propriedades da massa específica, absorção de umidade, absorção de 

água por imersão e índice de vazios; 

• Comparar a influência das proporções do resíduo de botão no compósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 
Flávia Sousa de Oliveira 

Dissertação de Mestrado – PPGEM/ UFRN 

 

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO	  BIBLIOGRÁFICA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
Flávia Sousa de Oliveira 

Dissertação de Mestrado – PPGEM/ UFRN 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Os fundamentos teóricos para o desenvolvimento e compreensão do presente trabalho 

serão apresentados a seguir.  

 

2.1. PROPRIEDADES TÉRMICAS 

 

 Segundo Bezerra (2003), o Nordeste do Brasil possui irradiação solar intensa, a 

transferência de calor entre o espaço interno e externo das edificações são elevados. Um 

imóvel absorve energia térmica do ambiente externo por meio da radiação e convecção. 

Levando em consideração, o lado externo apresenta temperatura maior que a interna, 

ocorrendo transferência de calor por condução em direção ao lado que podemos considerar de 

frio, por estar com temperatura menor que a outra face. O calor específico do material (cp), 

densidade (ρ) e condutividade térmica (k), são alguns fatores que podem influenciar na  

intensidade do fluxo de condução. Dessa forma, absorve energia térmica do meio externo 

através dos mecanismos de radiação e convecção. 

 Através da propriedade térmica, chamada de condutividade térmica (k), pode-se 

determinar a influência que o material apresenta sobre a intensidade do fluxo. Dessa forma, 

materiais com k elevados, são bons condutores de calor (INCROPERA e DEWITT, 1998). Ao 

aumentar o valor de k, a transferência de calor através da parede será maior , e dessa forma, a 

temperatura do lado interno. Em contrapartida, materiais que possuem densidade baixa, 

apresentam baixa condutividade térmica devido a sua porosidade. Segundo LAMBERTS et 

al. (1997), o ar encontrado no interior dos poros do material, dificulta a condução de calor. A 

difusividade térmica (α) e resistividade, são propriedades térmicas que quando combinadas 

são de importante interesse na análise do desempenho térmico para as variáveis citadas 

anteriormente (BEZERRA, 2003). 

A condutividade térmica, difusividade térmica, calor específico e resistividade 

térmica, foram consideradas na presente pesquisa com a finalidade de determinar as 

propriedades térmicas do material desenvolvido que serão relatados nos itens a seguir. 

 

 

 

 



6 

 
Flávia Sousa de Oliveira 

Dissertação de Mestrado – PPGEM/ UFRN 

2.1.1. Condutividade Térmica 

 

 Segundo Miranda (2013), a condutividade térmica é uma propriedade do material em 

que ocorre a condução através de uma densidade de fluxo definida através da Lei de Fourier 

(Equação 2.1): 

 

	   	   	   	   	   	   	   (2.1)	  

 

Onde: 

q = taxa de transferência de calor por condução (W); 

k = fator de proporcionalidade, condutividade térmica (W/m . K); 

ΔT/ Δx = gradiente de temperatura (K/m); 

 

 O sinal negativo existente na fórmula, indica o fluxo de energia do ponto de maior 

temperatura ao de menor temperatura. De acordo com a equação acima, observa-se que a 

densidade do fluxo energético é proporcional ao gradiente térmico, segundo o fator de 

proporcionalidade (k). O valor da condutividade térmica pode ser medido experimentalmente 

como observado de acordo com a Tabela 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q = −k ΔT
Δx
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Tabela 2.1 – Condutividade de materiais 

Tipo Material Condutividade térmica 

k (W mˉ¹ Kˉ¹) 

Metais sólidos Alumínio 220 

 Ferro 75 

 Cobre 390 

 Prata 420 

Outros sólidos Vidro 0,93 

 Acrílico 1,9 

 PVC 0,04 

 Polietileno (“plástico”) 0,06 

 Náilon 0,3 

 Gelo 2,1 

Líquidos Água 0,60 

 Etanol 0,17 

 Petróleo 0,15 

 Mercúrio 10,4 

Gases Ar 0,024 

 Vapor d´água 0,016 

Materiais compostos Madeira seca 0,06 

 Isopor 0,03 

 Solo seco 0,3 

 Solo úmido 2,0 

Fonte: Miranda 2015 

 

Através da Tabela 2.1 observa-se que a condutividade térmica diminui 

sequencialmente em sólidos, líquidos e gases.  

Lamberts (2007) afirma que a condução acontece a partir do atrito molecular dos 

corpos que possuem diferentes temperaturas entre si. Comprovando, dessa forma, a 

transferência de calor segue o fluxo do corpo de maior temperatura para o de menor 

temperatura. Assim, o valor da condutividade é modificado pela umidade presente no material 

e através da temperatura. Concluindo observar a importância dessa propriedade no corpo para 

caracterizar-se sendo um isolante térmico. 
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 Segundo Schmidt et al (1996), a condutividade térmica, para ser determinada em 

materiais utilizados em construções, dependem da dimensão, composição química, densidade 

do corpo, pressão, localização dos poros, tipo de fluido confinado nos poros e emissividade da 

superfície.  

 

 

2.1.2. Difusividade Térmica 

 

Segundo Mendes et al. (2012) a difusividade térmica é uma propriedade do material 

que indica a razão entre a capacidade de transferência de energia no material pela sua 

capacidade de armazenamento, tornando-se característico baixo valor da mesma para os 

isolantes térmicos. 

Propriedade responsável pela propagação de calor ao meio durante as oscilações de 

temperatura em função do tempo. Ocorre a partir da relação entre a calor específico  e a 

condutividade térmica, resultando o produto entre o calor específico pela densidade do 

material (definida como sendo o produto entre o calor específico pela densidade do material). 

Assim, a difusão de calor no meio será acelerada (mais rápida) quando a difusividade térmica 

for maior. (BEZERRA 2003). Relação entre a capacidade que o material tem de conduzir e 

sua capacidade de armazenar energia. Isto é, expressa a velocidade com que o corpo tende 

alcançar o equilíbrio térmico com o meio que o envolve.  

 Dessa forma, pode-se afirmar que os materiais com baixa difusividade térmica, 

transferem aos poucos as variações da temperatura externa para o interior da edificação. A 

difusividade térmica (α) é  obtida através da Equação 2.2. 

 

	   	   	   	   	   	   	   (2.2)	  

 

Onde: 

α – difusividade térmica (m2/s); 

k – condutividade térmica (W/mŊK); 

ρ – densidade do material (kg/m3); 

cp – calor específico do material (J/kgŊK). 

α =
k

ρ.cp
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2.1.3. Calor Específico 

 

O calor específico ou capacidade calorífica é responsável pela capacidade em 

armazenar calor, provocando inércia térmica. 

WYLEN e SANNTAG (1976) apud Neira (2005) definem calor específico através da 
equação 2.3. 
 

	   	   	   	   	   	   	   (2.3)	  

 

Onde: 

cp = calor específico à pressão constante (J/Kg . k); 

h = entalpia específica (J/kg). 

 

 Calor específico é determinado através da variação térmica de um material ao absorver 

calor suficiente ao ponto de aumentar a temperatura na unidade de variação de temperatura. 

Definida pelo produto da massa do material através do calor específico, em função do 

volume.  

A quantidade de calor que fica armazenada no material durante o processo de 

transferência de calor é denominada inércia térmica e depende diretamente do calor específico 

do sólido. Ou seja, materiais que possuem elevada inércia térmica permitem a diminuição da 

amplitude de variação de temperatura no interior dos ambientes, gerando a sensação de 

conforto térmico (BEZERRA, 2003). 

 

 

2.1.4. Resistência Térmica 

 

 Segundo Bezerra (2003), é definida por apresentar a menor ou maior facilidade em 

que ocorre fluxo de calor em uma determinada direção. A resistência térmica depende da 

geometria do material e de sua condutividade térmica, como observa-se a Equação 2.4. 

 

cp = (∂h
∂T
)p
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R = L
kA

	   	   	   	   	   	   	   (2.4)	  

 

Onde: 

R– resistência térmica (K/W); 

L – espessura da parede (m); 

k – condutividade térmica (W/mŊK); 

A – área perpendicular ao fluxo de calor (m2). 

 

 A diminuição da transferência de calor pode ocorrer se forem produzidos materiais 

com baixa condutividade térmica, onde resultarão na diminuição da difusividade térmica e 

aumento da resistência térmica. 

 

 

2.2. CONFORTO TÉRMICO 

 

 Em decorrência da facilidade em utilizar equipamentos que proporcionem conforto 

térmico ao ambiente interno de uma edificação, não se pensava tanto na utilização de 

materiais que proporcionassem o conforto térmico naturalmente, visando uma diminuição do 

uso desses equipamentos, reduzindo gastos de energia elétrica e impactos ambientais. 

 Atualmente, tem-se uma preocupação nas  construções, visando analisar os materiais 

utilizados, a disposição das fachadas, levando em consideração direção dos ventos, insolação, 

localização e tamanho das aberturas presentes. Tendo em vista que são fatores 

imprescindíveis para o desempenho térmico. Destaca-se a aplicação de materiais isolantes 

térmicos com a finalidade em reduzir os ganhos de calor e, assim, melhorar o conforto nos 

ambientes. A avaliação do conforto térmico se dá em função da temperatura e da umidade. 

Conforme ASHRAE,	   na norma 55/81 apud	   SILVA	   (2010),	   conforto térmico é 

definido através do estado de espírito em que expressa o bem estar com o ambiente térmico. A 

sensação de satisfação térmica do corpo humano dependerá do desempenho do sistema 

termorregulador da manutenção do equilíbrio térmico. Quanto maior o trabalho do sistema,  

maior será a sensação de desconforto. 
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O estudo do comportamento térmico dos materiais usados em paredes é de extrema 

importância na redução de troca de calor entre o meio interno e externo das construções. 

Compreender os processos de transferência de calor é fundamental em estabelecer a utilização 

de matérias que diminuam o fluxo, ressaltando os fatores de segurança, econômicos e 

funcionais. Diante disso, determinar as propriedades e características necessárias para 

determinar o material como bom isolante térmico (CRUZ, 2009).	  

O equilíbrio térmico entre o ambiente e o corpo dependerá da ventilação, temperatura 

radiante térmica, temperatura do ar radiante e umidade relativa: sendo considerados os fatores 

ambientais; e taxa de metabolismo, resistência térmica da roupa e atividade desenvolvida: 

fatores individuais. A união desses fatores, apesar de distintos, proporcionarão sensações 

parecidas, resultando no bem estar ocasionado pelo conforto térmico (SILVA, 2010). 

Conforme Silva (2010) o conforto térmico torna-se primordial em habitações, 

despertando pesquisas e estudos nessa área em diversas instituições no mundo, analisando o 

desempenho térmico das mesmas e definições de parâmetros de conforto. Há cerca de 20 

anos, no Brasil, vem-se estudando o desempenho térmico nas habitações de interesses sociais. 

 

 

2.2.1. Isolamento Térmico 

 

 O isolamento térmico é um fator que exige métodos convenientes na economia de 

energia elétrica e torna-se preocupante pelos estudiosos em relação a humanidade. Segundo 

Tsai et al (2007), para isolar um sistema térmico, além de reduzir custos é necessário auxiliar 

o uso apropriado da energia. Assim, alguns sistemas térmicos podem ser revestidos, ou 

utilizados, materiais com características, propriedades e densidade cuja temperatura 

mantenha-se entre algum intervalo. Dessa forma, o sistema de isolamento térmico é formado 

pelo isolante, sistema de fixação e proteção mecânica, responsável em proteger o isolante das 

intempéries ou criar barreira de vapor, por exemplo, selantes, chapas de proteção, massas e 

cimentos (TORREIRA, 1980). 

 Segundo Bezerra (2003), o embasamento das propriedades térmicas dos materiais de 

construção estabelece como ponto inicial, discutir a causa da transferência de calor por meio 

dos fechamentos opacos das edificações. Dessa forma, utilizando o tipo de material adequado 

nas edificações, gerando sistemas alternativos a fim de reduzir uma parcela de carga térmica 

solar que é transferida ao interior das construções. 
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 De acordo com Mendes (2002) a condutividade térmica de alguns isolantes térmicos, 

oscila de acordo com a estrutura porosa, onde as pequenas cavidades retêm gases de baixa 

condutividade térmica retido nas células fechadas. A espessura do material é capaz  de afetar, 

principalmente, a condutividade térmica dos isolantes térmicos, e também, tamanho das 

células do material, a massa específica, temperatura do ambiente e umidade. 

  Segundo Neira (2005) torna-se fundamental, desenvolver materiais que diminuam o 

impacto ambiental em comparação aos isolantes térmicos usados frequentemente, e redução 

de custos.  

 

 

2.3. COMPÓSITO 

 

 Segundo Hull (1981), compósito é caracterizado pela combinação de dois ou mais 

materiais diferentes, apresentando características próprias e distintas, transformando-se em 

um novo material. Apresentando fase contínua ou matriz e uma fase dispersa, com reforço ou 

carga. 

 Callister (2002) define compósito sendo um material com várias fases em que  

apresente proporções consideráveis de propriedades das multifaces que o forma, a fim de 

obter melhores combinações de propriedades. Em sua tipologia, podendo ser metálicos, 

cerâmicos e poliméricos. Comumente, um compósito é formado por reforço e matriz. 

Classifica-se em compósito reforçado com partículas, com fibras ou estruturais. 

 Compósito resulta na junção a partir de dois ou mais materiais distintos, ou tipos 

diferentes do mesmo material, permanecendo diferente e desagregado por uma interface. 

Sendo geralmente produzido por duas fases, uma chamada de matriz, contínua e envolve 

outra, denominada de fase dispersa, tornando-se reforço para a outra fase. Resultando em um 

material compósito com propriedades que não se obtém ao serem utilizados isoladamente 

(CUNHA, 2012). 

 Os elementos principais de um compósito são a matriz: encarregada pelas 

propriedades físico-químicas e pelo formato da peça; e reforço: proporcionando função em 

suportar cargas.  

 Responsável pelas propriedades do compósito, a aderência interfacial, é descrita 

através de cinco técnicas, podendo acontecer de forma combinada ou isolada: 
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a) adesão por adsorção ou molhabilidade – quando a superfície sólida é inteiramente 

coberta ou molhada por um líquido;  

b) adesão por difusão – quando a união entre dois polímeros ocorre por difusão nos 

retículos macromoleculares;  

c) adesão por atração eletrostática – quando forças de atração eletrostática ocorrem 

entre duas superfícies, sendo uma portadora de cargas positivas e a outra de cargas negativas;  

d) adesão por ligação química – formada entre grupamentos químicos dos 

componentes; 

e) adesão mecânica – obtida pelo simples contato superficial. (GALVÃO et al, 2013). 

 

 Segundo Aquino (1993), as propriedades de um compósito depende basicamente da 

maneira em que os materiais utilizados se comportam entre si, dependendo fundamentalmente 

da porosidade, grau de homogeneidade, grau de interação entre as fases, componentes 

individuais, dispersão da mistura, disposição do reforço e orientação. 

 Galvão (2013) relata que a matriz geralmente é constituída por metal, cerâmica e 

também por um polímero inorgânico macio ou duro, termofixo ou termoplástico. A função da 

matriz representa importante função no desempenho do compósito por transferir a carga 

aplicada ao reforço, tendo em vista que acontece em função da interface reforço/matriz. O 

reforço pode apresenta-se de foram irregular ou regular, podendo ser de origem orgânica ou 

inorgânica (cerâmico ou metálico). 

Conforme Leão (2013) os compósitos poliméricos apareceram por volta do século XX, 

pertencendo a uma classe de material que apresentam requisitos considerados importantes e 

essenciais em projetos que visam reduzir peso, alta resistência mecânica, resistência química e 

rigidez. São fabricados por moldagem estrutural, compostos por fase polimérica reforçada 

pela fase descontínua de fibra, agregando-se físico-quimicamente após um processo de 

polimerização (curado), assim chamados de plásticos reforçados com fibras. 

Santana (2011) apresentou um novo tipo de isolamento térmico para condutores de água 

quente, onde pode ser usado em sistemas solares com a finalidade de aquecimento de água, 

consistindo um compósito com diferentes formulações para a fabricação dos tubos com três 

diâmetros, utilizando gesso, cimento EPS triturado, água e dendê. O compósito possui fácil 

processo de fabricação e montagem de baixo custo, sendo as principais características. 

Apresentou resultados comparativos, relacionados a ensaios térmicos e materiais dos tubos 

apresentados. Testou-se espuma elastomérica utilizada, convencionalmente, em isolamento 
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térmico até 110º, realizando análise comparativa com tubo do compósito isolador térmico 

apresentado. 

 Ford et al (2010) propôs um material compósito com raspas de pneu e látex para 

isolamento térmico. Geralmente as aplicações para isolamento térmico, possuem faixa de 

até180ºC, utilizando de materiais nocivos ao meio ambiente. Apesar da vantagem em reter 

fluxo de calor, possuem alto custo e ao serem descartados se degradam lentamente. Com isso, 

tenta-se adequar a política mundial em relação a preservação do meio ambiente, iniciando 

uma pesquisa a fim de produzir um material compósito com resíduo industrial. Analisou-se 

propriedades mecânicas, estruturais e térmicas das raspas de pneu e látex, priorizando o uso 

como matéria prima para produção do compósito, justificando a utilização em isolamentos 

térmicos em superfícies aquecidas até 180ºC. 

 Ferreira (2002) estudou a obtenção e caracterização de um compósito reforçado com 

fibras de carbono para aplicação em sistemas aeroespaciais como material isolante térmico. 

Visando caracterização e obtenção do compósito carbono-carbono de baixa massa específica 

aparente e resistência a oxidação até 1000ºC. Utilizou-se técnicas de processo e materiais 

disponíveis para que o compósito apresente estrutura interna com porosidade uniforme, 

resistência à oxidação e características isolantes. O compósito foi caracterizado em relação à 

resistência a oxidação, isolamento térmico e resistência ao impacto. 

 Veiga e Malanho (2010) analisaram o isolamento térmico das zonas opacas das 

fachadas, onde possuem valor significativo no comportamento energético de edificações, o 

conforto térmico e higrotérmico, estrutura e resistência das alvenarias. Os ETICS (Sistemas 

Compósitos de Isolamento térmico pelo Exterior) apresentam sendo uma das soluções em 

isolamento térmico pela eficácia versatilidade arquitetônica e fácil aplicação. Analisando a 

influência das características de cada elemento no comportamento do s ETICS, em estudos 

realizados através do LNEC (Laboratório de Ensaios de Revestimentos de Paredes). 

 Barcellos et al (2009) incorporou lodo industrial e fibra de crisotila em compósitos de 

resina poliéster, tornando uma possibilidade em minimizar a aglomeração de resíduos sólidos. 

A partir da caracterização notou-se diminuição dos valores da densidade em comparação ao 

compósito reforçado com fibra de vidro. O lodo influenciou no aumento do isolamento 

térmico em relação ao compósito utilizando a fibra de crisotila, também conservando a 

estabilidade térmica da matriz polimérica. Após análises,  apresentou baixa condutividade 

térmica. 
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 Mendes (2002) realizou experimentos analisando as propriedades térmicas de um 

compósito isolante térmico biodegradável, utilizando a fibra e resina vegetal. O compósito 

apresentou aumento da resistência térmica em função da estrutura fibrosa que ocasionou 

aprisionamento do ar na parte interna. Os testes executados do compósito biodegradável, 

apresentaram capacidade de isolamento térmico de 0ºC a 130ºC. Indica-se utilizá-lo em dutos 

de refrigeração, estufas, linhas de vapor, fornos, ar condicionado, caldeirões e equipamentos 

frigoríficos. 

 Cunha et al (2013) viabilizaram um compósito com fibra vegetal e matriz de gesso 

com a finalidade de utilizá-lo em sistemas construtivos em placas para painéis de vedação e 

forração de coberturas, caracterizando propriedades termofísicas. Os ensaios foram realizados 

através de um equipamento de análise térmica, estabelecendo a difusividade térmica, 

condutividade térmica e capacidade térmica volumétrica. O compósito sanduíche apresentou 

alta capacidade de isolação, em função do valor de k, ocasionando diminuição da carga 

térmica na parte interna das edificações em consequência da radiação solar. Assim, sendo 

adequado na utilização de vedação de edificações presentes em locais de baixas latitudes.  

 Galvão (2014) utilizou poliuretano de mamona e pó de vidro para obtenção e 

caracterização de um compósito, aplicando-o em isolantes térmicos. Usado em proteger 

superfícies resfriadas ou aquecidas por meio de materiais com baixa condutividade térmica.  

A utilização desses materiais em um compósito apresenta ação renovável na produção 

de materiais isolantes térmicos e econômica.  

O vidro é considerado isolante térmico reaproveitável onde o tempo de dissipação de 

calor, determina o grau de relaxação de sua estrutura. Ao utilizar as espumas rígidas de 

poliuretano da mamona com função de isolante térmico, irão depender da concentração do 

agente de expansão e do tipo.  

As propriedades térmicas analisadas (condutividade, difusividade térmica e calor 

específico) apresentaram resultados proporcionais entre si. Dessa forma, possibilitando 

aumento da condutividade térmica e difusividade e diminuição do calor específico. Assim, 

podendo ser empregados como isolantes térmicos, reduzindo os custos de fabricação e na 

preservação do meio ambiente, reduzindo o impacto ambiental. 

Há uma significativa diversidade dos processos disponíveis na fabricação de 

compósitos com matriz polimérica (plástico). Os procedimentos variam de simples técnicas 

manuais à métodos automatizados, permitindo produzir grande quantidade de componentes de 
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alta complexidade. A definição do método utilizado, dependerá do custo, desempenho 

exigido,  forma do componente e volume do lote. 

 Devido a sua vasta aplicação, os matérias vem sendo estudados por pesquisadores, a 

fim de aumentar as possibilidades de uso, aplicação e consumo. Podendo também estudar um 

material existente no mercado e aprimorá-lo com a combinação de outro material pra uma 

certa finalidade. 

 Os componentes a serem utilizados em um novo material, podem ser usados, também 

com a finalidade de reduzir custos e melhorar propriedades mecânicas.  

 No caso da pesquisa, tem-se um compósito de classificação estrutural e polimérico, 

utilizando-se do cimento como matriz, o rejeito de gesso e industrial, sendo os reforços. Onde 

juntos, resultam em um novo material, com propriedades únicas.  

 

 

2.4. CIMENTO 

 

Originada do latim caementu, representada na antiga Roma sendo uma espécie de 

pedra natural de rochedos e não esquadrejada. O cimento surgiu há aproximadamente 4.500 

anos. Nos monumentos imponentes do antigo Egito, utilizaram uma liga composta pela 

mistura de gesso calcinado (OLIVEIRA, 2013). 

 Empregado desde a antiguidade, o cimento é um recurso em que só agora tornou-se 

possível supor sua possível descoberta. Os egípcios empregaram algum tipo de cimento ao 

executarem as pirâmides, concomitante os romanos e gregos utilizaram um tufo proveniente 

dos vulcões que endureciam ao serem misturados à agua e em muitas outras edificações com 

esse material, continuam em pé (BEZERRA 2001). 

 Verçoza (1984) define cimento sendo um aglomerante hidráulico apto em realizar 

pega tanto no ar quanto na água, sem misturar-se com areia. 

 O consumo do cimento, cresceu em 2013 com taxa de 2,4%, apesar da contínuo 

crescimento desacelerado, em relação a 2011 e 2012. Em média, 71,0 milhões de toneladas 

fora consumidas no território brasileiro (SNIC, 2013). Hodiernamente, é considerado um 

aglomerante de extrema importância na construção civil, tornando-se fundamental pelas suas 

propriedades. 
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 Segundo Chiaverini (1996), o Cimento Portland é intitulado mundialmente como um 

pó fino possuindo propriedades aglomerante, ligantes, aglutinantes endurecido com auxílio da 

água. Após endurecido, não se decompõe, e não retorna ao seu estado inicial. 

Bauer (2001) considera o cimento como um aglomerante hidráulico fabricado através 

da moagem de clínqueres formado basicamente por uma pequena porção de uma ou mais 

formas de sulfato de cálcio natural com adições de algumas substâncias capazes de facilitar 

seu uso ou facilitar suas propriedades e constituído por silicatos de cálcio hidratado. 

Clínqueres são nódulos entre 5mm e 25mm de diâmetro com material sintetizado, fabricado 

através da mistura do calcário e argila, matérias-primas, com composição pré-estabelecida, 

aquecida a altas temperaturas.  

Entende-se que o cimento Portland possuem o clínquer e adições, em sua composição. 

Sendo este, componente essencial, presente em todos os tipos de cimento, variando as adições 

em função do tipo de cimento Portland a ser utilizado, que irá definir cada um. 

O cimento Portland usual é parâmetro de comparação com as propriedades e 

características de oito tipos básicos, disponíveis no mercado brasileiro: 

 

- Cimento Portland Comum (CP I) 

- Cimento Portland Composto (CP II) 

- Cimento Portland de Alto-Forno (CP III) 

- Cimento Portland Pozolânico (CP IV) 

- Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CP V-ARI) 

- Cimento Portland Resistente a Sulfatos (RS) 

- Cimento Portland de Baixo Calor de Hidratação (BC) 

- Cimento Portland Branco (CPB) (CIMENTO.ORG). 

 

 Para a pesquisa, utilizou-se do cimento Portland Composto – F (CP II-F) devido a sua 

composição e ao uso indicado (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 – Cimento portland composto - F 

 
 

 Conforme Oliveira (2013), o cimento Portland Composto (CPII) corresponde ao 

consumo de 69,2% no Brasil. Podendo ser detectado em três tipos de adições. O CP II-E é 

indicado em estrutura que podem ser acometida por sulfatos. O CP II-F, composto por um 

material carbonático, utilizado em pré-moldados de concreto e para aplicações em geral, as 

argamassas. O CP-Z, é considerado o mais impermeável por conter em sua composição um 

material pozolânico. Usado em obras industriais, subterrâneas e marítimas. 

 

 

2.5. RESÍDUO INDUSTRIAL PLÁSTICO TERMOFIXO  

 

 Segundo a Lei nº 6/88 do CONAMA, é considerado resíduo industrial, tudo o que 

resulte de atividades relativas a indústria encontrado em estados sólidos, líquidos e gasosos – 

quando contido, semi-sólido, e líquido. Onde suas peculiaridades tornam-se impossíveis 

serem despejadas em corpos d‘agua, em redes públicas de esgotos. Exigindo assim, soluções 

economicamente viáveis, técnicas em função de tecnologias disponíveis.  

 Segundo Monteiro e Zveibil (2001) os resíduos industriais são responsáveis por gerar 

graves transtornos ambientais e estado de saúde de gerações futuras, devido a distribuição 

final dos resíduos e o manuseamento. 
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Segundo Medeiros (2005), o resíduo industrial plástico termofixo, também chamado 

de resíduo de botão, é originado no decorrer das fases de acabamento dos botões e usinagem, 

onde a produção obtem-se através da mistura de elementos sigilosos de resina, aditivo, 

catalisador e acelerador. A composição química de cada elemento é apresentada na Tabela 

2.2. 

 
Tabela 2.2 – Composição química 

Elemento Composição 
Resina Anidrido maleico (C4H2O3 

 Anidrido ftálico (C8H4O3) 
 MET (Monoetilenoglicol) 
 DEG (Dietelenoglicol) 
 Monômero de estireno 

Aditivo Hidroquinoma 
 TBC (Paraterciário butil catecol) 
 MEKP (Peróxido de metil etil 

cetona) 
Acelerador Cobalto (Nartanato de cobalto) 

Fonte: Medeiros 2005 

 

Kramer (2005) relata que os produtores de resíduos industriais são exigidos a 

administrarem o gerenciamento, transporte, destino final, tratamento dos materiais residuais. 

 O plástico termofixo é um polímero que ao atingir o grau específico, continuam em 

seu estado e não são capazes de serem modificados a um novo aquecimento. Assim, não 

podendo ser fundidos através do aquecimento, ocasionando a decomposição do material antes 

da fusão, impossibilitando a reciclagem através da queima. Apresentam essa característica 

pelo fato de apresentar cadeia em rede, não tendo mobilidade e ao serem expostos ao 

aquecimento, sofrem modificações químicas e endurecem. São instáveis e propenso a 

variações de temperaturas, caracterizando como um polímero rígido ou frágil (CRUZ, 2009). 

 

 

2.6. RESÍDUO DE GESSO 

 

Segundo Pinheiro (2011), as propriedades exclusivas do gesso e suas características 

ocasiona ao material uma vasta área de utilização na construção civil, assim obtendo um alto 

potencial de reciclagem. Estudar a formação do resíduo e compreender suas características é 
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essencial para desenvolver tecnologias que permitam ser empregadas com comportamento 

favorável a um uso destinado. 

De acordo com SINDUGESSO (2014), em 2011 obteve crescimento de 20% na 

utilização do gesso na construção civil. 

 A resolução 348/04 do CONAMA (2004) define resíduo da construção os materiais 

oriundos das construções através de reformas, demolições, reparos de obras de construção 

civil e também, os gerados da escavação e preparação de terrenos, por exemplo: gesso, forros, 

telhas, madeiras e compensados, tijolos, concreto em geral, blocos cerâmicos, metais, solos, 

rochas, argamassa, tintas, colas, resinas, plásticos, pavimento asfáltico, fiação elétrica, vidros 

tubulações, em sumo, chamados de entulhos de obras. 

Regulamentada através da Resolução 431/2011 do CONAMA (2011), estabeleceu 

nova classificação para o gesso, sendo resíduo proveniente da construção e demolição de 

obras, tonando-o resíduo reciclável com fins a outras destinações. 

 O resíduo de gesso (Figura 2.2) proveniente da construção civil é gerado através de 

resíduos de revestimento de alvenaria e teto, resíduos de divisórias com chapas de gesso 

acartonado, resíduos de alvenarias com blocos de gesso, resíduos de forros com placas de 

gesso e resíduos de elementos decorativos de gesso.  

 
Figura 2.2 – Resíduo de gesso proveniente da construção civil 

 
 

  A reutilização do gesso rejeitado é importante ser estudada devido a questão 

ambiental por ele gerar poluentes atmosféricos, partículas de materiais e gases poluentes, ao 

serem liberados, gera mancha de poeira, contaminação do solo e prejudicial a saúde, 

prejudicando as vias respiratórias, também, podendo causar intoxicação. 
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 O resíduo de gesso proveniente da construção civil é originado no decorrer da 

demolição de obras, reformas e atividades de construção devido ao desperdício de materiais 

decorrentes de métodos de construção adotado e através do planejamento das atividades 

presentes no canteiro de obra (SCHENINI et al 2004). 

Pinheiro (2011) relata que o desperdício de gesso nesses casos, no Brasil é de 1% entre 

15% e a quantidade dos resíduos oscilam de acordo com a cultura local e utilização dos 

sistemas de construção. Os revestimentos de alvenaria e teto com a massa de gesso, a 

utilização de placas para forro, revestimentos, elementos decorativos, alvenarias com blocos 

de gesso e execução de divisórias com gesso acartonado, tornam-se as principais tarefas 

realizadas com gesso em obras. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Neste capítulo serão apresentados os materiais utilizados para o desenvolvimento da 

pesquisa, o método de obtenção e todo o processo de fabricação dos corpos de prova. Serão 

vistos os ensaios realizados e em seguida, uma breve descrição dos métodos empregados nas 

técnicas de análises do material.  

 

 

3.1. MATERIAIS 

 

A partir da preocupação com o meio ambiente, se foi planejado em utilizar o resíduo 

industrial plástico termofixo ou resíduo de botão, proveniente de uma empresa de botão 

BONOR, localizada no município de Parnamirim/RN. Tendo em vista que de acordo com a 

empresa, têm se um descarte de aproximadamente 180 toneladas de resíduo por ano são 

descartadas pela empresa. Podendo ser em grão (Figura 3.1a) ou em pó (Figura 3.2b). 

Gerando uma preocupação em destiná-lo para algum finalidade sem agredir o meio ambiente 

e por processo mais limpo possível. 

 
Figura 3.1 – Resíduo industrial plástico termofixo: (a) em grão e (b) em pó 

 
 

 

a b 
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Foi adotada uma metodologia que permita quantificar a eficiência do resíduo de gesso 

com agregado de rejeito termoplástico para fins de isolação térmica. Serão medidas as 

propriedades térmicas dos corpos de prova com o intuito de comparar os resultados e 

determinar quais os melhores materiais para serem empregados na indústria da construção 

civil. Além disso, será realizado o ensaios térmicos, mecânico e físico-químicos do material 

proposto, nos três tipos de amostra, para análise do comportamento dos mesmos. Para cada 

ensaio, utilizou-se de uma certa quantidade especificada do corpos de prova que serão 

descritos de acordo com os ensaios e análises descritos nos itens a seguir deste capítulo. A fim 

de adiar a volta do resíduo para o meio ambiente e estudar sua reutilização, serão fabricados 

corpos de prova utilizando como carga o compósito de cimento com resíduo termoplástico, 

analisando suas propriedades térmicas e físicas. 

Os materiais a serem utilizados com a finalidade em obter os corpos de prova foram 

produzidos utilizando-se resíduo de gesso (Figura 3.3) nas proporções de 45%, 35% e 25%, 

Cimento Portland CPII (Figura 3.4) com porcentagem de 45%, 35% e 25%, e resíduo 

industrial plástico termofixo (Figura 3.5) cedido pela empresa BONOR, misturados (ou 

adicionados) com três proporções diferentes (10%, 30% e 50%). 

 

Figura 3.2 – Resíduo de gesso 

 
 

O resíduo de gesso foi obtido através de descarte de obras da construção civil. Foi 

concedido da forma em pó conforme mostra a Figura 3.3. Foi peneirado e disposto na forma 

em pó para a fabricação do compósito. 
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Figura 3.4 – Cimento portland CPII 

 
 

O Cimento Portland CPII foi cedido pelo Laboratório de Energias Renováveis – 

NTI/UFRN. Essa matéria prima, encontra-se de acordo como está representado na Figura 3.4. 

O material utilizado foi o mesmo vendido no comércio em lojas de materiais construção.  

 
Figura 3.5 – Resíduo de botão 

 
 

 O resíduo de botão em dois tipos: em pó (Figura 3.2) e em grão (Figura 3.1). 

Foi cedido pela empresa BONOR, localizada em Parnamirim/RN. O material em pó é 

triturado na própria empresa para realizar análise de controle de qualidade. O resíduo em 

grão, também é quebrado na própria empresa.  
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3.2. PREPARAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

 Os corpos de prova foram preparados no Laboratório de Mecânica dos Fluidos (LMF) 

– NTI/UFRN, as amostras foram formuladas adicionando-se resíduo de gesso (Figura 3.3), 

cimento (Figura 3.4), resíduo de botão rígido (Figura 3.5) que foi separado através de peneiras 

(Figura 3.6), e água, com a função de ligante. 

 
Figura 3.6 – Peneiras  

 
 

Considerando que a cada análise e ensaios se fazia corpos de prova obedecendo as 

proporções de 10% (Amostra I), 30% (Amostra II) e 50% (Amostra III) do rejeito termofixo 

de botão (Figura 3.7). As proporções foram definidas diante de estudos realizados durante a 

pesquisa onde levou-se em consideração o uso dos rejeitos. 
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Figura 3.7 – Massa do compósito  

 
 

A massa foi pesada e formulada individualmente (Figura 3.8) em um recipiente, em 

seguida, depositada em um molde cilíndrico de 50mm por 100mm (Figura 3.9). 

 
Figura 3.8 – Massa individual 

 
 

 

 

 

 

Amostra I 

Amostra II 
II 

Amostra III 
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Figura 3.9 – Molde cilíndrico 

 
 

As matérias prima eram colocadas de acordo com a amostra em que se estava 

produzindo, misturadas em um recipiente, adicionando água, misturadas através de uma 

vareta e em seguida colocada no molde com o auxílio da mesma vareta (Figura 3.10). Foram 

fabricados, aproximadamente 120 corpos de prova para realizar ensaios e análises. 

 

Figura 3.10 – Preparação corpos de prova 
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A cada porcentagem utilizou-se as formulações descritas na tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1 – Formulação do compósito 

Material/Proporção Amostra I  Amostra II Amostra III 

Cimento 45% 35% 25% 

Resíduo de Gesso 45% 35% 25% 

Resíduo de Botão 10% 30% 50% 

 

 

3.3. CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

 Os métodos de caracterização e ensaios utilizados no decorrer da pesquisa serão 

descritos de acordo com os itens a seguir. 

 

 

3.3.1. Fluorescência de Raios X (FRX) 

 

 As análises realizadas pelo método fluorescência de raios X (FRX), tem por finalidade 

analisar elementos quantitativamente e qualitativamente. Uma fonte de radiação X é utilizada 

ionizando os níveis internos dos átomos presentes da amostra, através do efeito fotoelétrico. 

Os átomos ao serem reorganizados e retornarem ao estado fundamental, liberam o 

restante de energia durante a emissão de um fóton X, com energia semelhante à diferença de 

energia de ligação dos níveis, onde ocorreu a transição. Esta radiação é característica do 

elemento.  

Trata-se de uma técnica não destrutiva e que na maior parte dos casos não necessita de 

qualquer preparação prévia da amostra, permitindo ainda a detecção simultânea dos diferentes 

elementos constituintes da amostra.  

As análises foram realizadas no equipamento Shimadzu XRF 1800 (Figura 3.11) no 

modo semi-quantitativo, disponível no Laboratório de Materiais - LabMat – NTI/ UFRN. 

Coloca-se uma quantidade da matéria prima em pó no equipamento e faz-se a análise do 

material.  
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Figura 3.11 – Equipamento de Fluorescência de Raios X (FRX) 

 
 

Devido ao cimento e o rejeito serem em pó não foi necessário triturá-lo e rejeito de 

botão, utilizou-se da forma em pó de acordo com a Figura 3.2. A análise dos três tipos de 

amostra foram analisadas de acordo com a Figura 3.12. 

 
Figura 3.12 – Corpos de prova para análises 

 
 

As amostras foram fabricadas utilizando-se do molde cilíndrico de 50mm por 100mm, 

mostrado na Figura 3.9, o mesmo utilizado para os outros corpos de prova. Preparou-se a 

massa de 25g de cada amostra, o que corresponde a uma altura aproximada de 1cm de cada 

corpo de prova devido a limitação dos equipamento. Para cada amostra fabricou-se 5 corpos 

de prova, totalizando em 15.   

Amostra	  I Amostra	  II Amostra	  III 
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3.3.2. Difração de Raios X (DRX) 

 

A técnica da difração de raios X (DRX) permite determinar parâmetros 

cristalográficos e os arranjos atômicos na rede cristalina dos materiais.  

As análises foram executada por um equipamento denominado difratômetro modelo 

XRD-7000 Shimadzu (Figura 3.13), radiação CuKα, tubo de alvo de cobre, com tensão de 40 

kV e corrente de 30 mA no laboratório de caracterização de materiais por raios X do 

Departamento de Engenharia de Materiais (DEMAT/ UFRN). As análises através dessa 

técnica são realizadas com a matéria prima em pó.  

 
Figura 3.13 – Equipamento de Difração de Raios X (DRX) 

 
 

 

3.3.3. Análises Térmicas (TG/ DSC) 

 As análises térmicas foram feitas em um analisador termogravimétrico modelo 

Netzsch STA 449F3 (Figura 3.14) no Laboratório de Análises Térmicas do Departamento de 

Engenharia de Materiais (DEMAT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Foi utilizada para desenvolver a análise, 15mg de massa em pó de cada matéria 
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prima e uma taxa de aquecimento 10°C/ min. Para a análise do cimento, usou-se a taxa de 

variação de 900˚C; para o resíduo de gesso e resíduo de botão a taxa de variação foi de 500˚C. 

 
Figura 3.14 – Equipamento de Análises Térmicas (TG) 

 
 

3.3.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 A microscopia eletrônica de varredura das matérias-primas foi obtida através de um 

microscópio modelo TM 3000 da Hitachi (Figura 3.15), utilizando uma tensão de 5kV a 15 

kV. A análise foi realizada no Laboratório de Microscopia Eletrônica do Departamento de 

Engenharia de Materiais (DEMAT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN).  
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Figura 3.15 – Equipamento de Microsccopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 
 

Para obtenção das imagens do MEV foi analisado da forma em que cada matéria seria 

utilizada nas amostras. O gesso e o cimento da forma em pó e o rejeito de botão da forma em 

grão, mostrado na Figura 3.5. A análise do formato das amostras dos corpos de prova do 

compósito dos três tipos de amostras, foram realizadas de acordo com a Figura 3.12. 

 

 

3.3.5. Determinação das Propriedades Térmicas 

 

As propriedades térmicas (condutividade térmica, difusividade térmica, capacidade 

calorífica e resistividade) dos corpos de provas foram realizadas através do aparelho KD2 Pro 

(Figura 3.16), disponível no Laboratório de Mecânica dos Fluidos (LMF) – Núcleo de 

Tecnologia da Indústria (NTI)/ UFRN, possui sensor (SH-1) com agulhas térmicas duplas, as 

quais tem por função obter os resultados após 4 minutos ao ser inseridos no material 

compósito desenvolvido e o sensor possui uma faixa de 0,02 a 2,00W/m-K.  

Foram produzidos três corpos de prova de cada porcentagem, assim como é indicado 

no manual do fabricante, onde foram perfurados com uma furadeira e broca específica de 

1mm nas duas faces dos corpos cilíndricos e obteve-se cinco medições de cada tipo de 

amostras. 
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Após este procedimento, liga-se o equipamento, aguardando cinco minutos para ser 

estabilizado, em seguida inserir a peça da agulha dupla e aguardar o tempo necessário para 

que o aparelho registre as propriedades térmicas.  

O equipamento funciona através da resposta da temperatura do material, ao passo que 

é submetido ao fluxo de calor pulsante proveniente do aquecimento das agulhas inseridas no 

compósito (GALVÃO, 2014). 

 
Figura 3.16 – Equipamento de propriedades térmicas 

 
 

 

3.3.6. Ensaio de Resistência a Compressão  

 

 Segundo as indicações da NBR 5739, o ensaio de resistência a compressão foi 

realizado através do equipamento de ensaio universal da marca Shimadzu (Figura 3.17), 

disponível no Laboratório de Ensaios do Departamento de Engenharia Civil – NTI/UFRN. 

Foram fabricados cinco corpos de prova de 50mm de diâmetro e 100mm de altura, pra 

cada tipo de amostra, com cura de 7, 14 e 28 dias, tendo assim, um somatório de 45 corpos de 

prova para realização do ensaio proposto. 
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Figura 3.17 – Corpo de prova submetido ao ensaio de compressão 

 
 

Os corpos de provas após o tempo de cura, são submetidos a uma camada de enxofre 

em suas faces, a fim de deixar o material plano e apto para realização do ensaio (Figura 3.18). 

Após esse procedimento cada corpo de prova é submetido a uma carga no 

equipamento de ensaio de compressão. Assim, resultando em sua ruptura (Figura 3.19) e 

apresentando a carga que o compósito suporta. 
 

Figura 3.18 – Corpos de prova com camada de enxofre 
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Figura 3.19 – Corpos de prova após ensaio de compressão 

 
 

 

3.3.7. Absorção de Água Por Imersão 

 

De acordo com a NBR 9778 – Argamassa e Concreto Endurecidos, realizou-se o teste 

de absorção de água por imersão em três corpos de prova com diâmetro de 50mm e altura de 

100mm de cada amostra, totalizando 9 compósitos para realização do mesmo. 

A absorção de água por imersão é dada conforme a Equação 3.1. 

  

	   	   	   	   	   	   	   (3.1)	  

 

Onde: 

Msat – massa do corpo-de-prova saturado (g); 

Ms – massa do corpo-de-prova em estufa (g); 

 

 

 

 

 

Msat −Ms
Ms

x100



37 

 
Flávia Sousa de Oliveira 

Dissertação de Mestrado – PPGEM/ UFRN 

3.3.8. Índice de Vazios 

 

 De acordo com a NBR 9778, o índice de vazios é obtido pela relação entre os volumes 

de poros permeáveis e o volume total, sendo calculada pela seguinte expressão: 

 

	   	   	   	   	   	   	   (3.2)	  

 

Onde: 

Msat – massa do corpo de prova saturado (g); 

Ms – massa do corpo de prova em estufa (g); 

Mi – massa do corpo de prova imerso em água (g). 

 

A saturação do corpo de prova foi realizado a partir da especificação da imersão de 

água à temperatura de (23 ± 2)°C, seguida de permanência em água em ebulição durante 5h 

(Figura 3.20).  

 

Figura 3.20 – Corpos de prova imersos 

 
 

 

Msat −Ms
Msat −Mi

x100
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3.3.9. Determinação da Massa Específica 

 

 A massa específica foi determinada de acordo com a NBR 9778. Classificando-se em 

massa específica da amostra seca, obtida através da Equação 3.3. 

 

	   	   	   	   	   	   	   (3.3)  

	  

Onde: 

Ms – massa do corpo de prova em estufa (g); 

Msat – massa do corpo de prova saturado (g); 

Mi – massa do corpo de prova imerso em água (g). 

 

E massa específica da amostra saturada de acordo com a Equação 3.4. 

 

	   	   	   	   	   	   	   (3.4)	  

 

 

Onde: 

Msat – massa do corpo de prova saturado (g); 

Mi – massa do corpo de prova imerso em água (g). 

 

Para determinação da massa específica, seguiu-se de acordo com a NBR 9778, 

classificando-se em massa específica da amostra seca e massa específica da amostra saturada. 

Ao determinar a massa seca, os corpos de prova são colocados em uma estufa (Figura 3.21) 

com temperatura de 100ºC ± 5 ºC por 12h, com finalidade de eliminar a massa total de água. 

Ao serem retiradas da estufa, os compósitos foram colocados em uma bancada à 

temperatura ambiente por 6h. Após isto, as massas foram medidas através da balança digital 

eletrônica.  

Ms
Msat −Mi

Msat
Msat −Mi
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A massa saturada foi determinada após imersão em água por 24h em temperatura 

ambiente, ao tempo em que a massa específica saturada foi dada através da balança 

hidrostática com corpo de prova imerso em água.  

 
Figura 3.21 – Corpos de prova em estufa 

 
 

 

3.3.10. Absorção de Umidade 

 

A absorção de umidade foi realizada de acordo com as instruções contidas no manual 

do equipamento do modelo ID200 da marca Marte, disponível no Laboratório de Mecânica 

dos Fluidos – NTI/UFRN. Os corpos de prova foram produzidos com diâmetro de 50mm e 

altura de 20mm para cada amostra estabelecida. Utilizou-se cinco corpos de prova de cada 

amostra (Figura 3.22).  
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Figura 3.22 – Corpos de prova dos três tipos de amostra 

 
 

Os corpos de prova foram colocados a temperatura ambiente por sete dias e em 

seguida realizado o ensaio. Após ser estabilizado, colocou-se a amostra na bandeja de 

pesagem, tarou-se e em seguida, o equipamento foi colocado no modo automático a 

temperatura de 100ºC, aquecendo-o a fim de retirar a umidade do corpo de prova até 

estabilização do peso final (Figura 3.23). 

 
Figura 3.23 – Ensaio de umidade 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo serão abordados os resultados e análises de medidas propostas no 

capítulo anterior com o objetivo de utilizar resíduo industrial plástico termofixo, resíduo de 

gesso e cimento em isolamento térmico em edificações. Será apresentada uma sequência 

coerente de análises de resultados e discussão. 

 

 

4.1. ANÁLISE DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X 

 

A determinação da composição química dos óxidos presentes em cada material 

utilizado e do compósito nos três tipos de amostra, foram analisadas através do método de 

fluorescência de raios X (FRX).  

Na Tabela 4.1, apresentam-se os resultados da composição individual de cada material 

utilizada na produção do compósito e a Tabela 4.2, análise da composição química do 

compósito proposto nos três tipos de amostra. 

 
Tabela 4.1 – Análise química semi-quantitativa obtida por Fluorescência de Raios X (FRX) das 

matérias-primas 

Óxidos 
Presentes 

Cimento (%) Resíduo de 
Gesso (%) 

Resíduo de 
Botão (%) 

CaO 74,189 61,041 2,462 
SiO2 11,019 - 56,347 

Fe2O3 3,970 0,219 2,984 
Al2O3 3,817 - 2,289 
SO3 2,766 35,278 1,281 

MgO 1,675 - 23,749 
K2O 1,370 - 2,875 
SrO 0,649 3,462 - 
TiO2 0,271 - 4,204 
BaO 0,229 - - 
MnO 0,045 - - 
Co2O3 - - 3,810 
Na2O - - - 
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Tabela 4.2 – Análise química semi-quantitativa obtida por Fluorescência de Raios X (FRX) do 
compósito 

Óxidos Presentes Amostra I (%) Amostra II (%) Amostra III 

CaO (óxido de cálcio) 93,867 61,376 59,418 

Fe2O (óxido de ferro 
II) 

3,486 - - 

SrO (óxido de 
estrôncio) 

2,262 1,260 1,555 

K2O (óxido de 
potássio) 

0,385 0,244 0,270 

S03 (trióxido de 
enxofre) 

- 35,164 37,054 

Fe2O3 (óxido de ferro 
III) 

- 1,956 1,702 

 

A análise nos mostra que a medida em que foi aumentando a porcentagem do resíduo 

industrial plástico termofixo, diminuiu a quantidade do óxido de cálcio (CaO) responsável por 

ser um elemento com grande fonte de transferência de calor. Assim, mostrando o aumento da 

concentração do resíduo de botão, o compósito torna-se viável ao que foi proposto, evitando a 

condução de calor para o meio interno da edificação. O resíduo industrial plástico termofixo, 

mostra-se um material que absorve calor, reduzindo a transferência de calor para o meio. 

 

 

4.2. ANÁLISE DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

 

 A determinação dos parâmetros cristalográficos e os arranjos atômicos na rede 

cristalina dos materiais são representadas em gráficos (Figura 4.1, Figura 4.2 e Figura 4.3). 

Apresentando e medindo a intensidade das fases presentes em cada material utilizado 

no compósito. 
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Figura 4.1 – Difratograma de raios X do cimento 

 
 

 O DRX do Cimento Portland II apresenta picos indicando as fases presentes com 

maior intensidade. Mostrando a presença de óxido de cálcio, quartzo alpha e óxido de 

magnésio. 

 
Figura 4.2 – Difratograma de raios-X do resíduo de gesso 

 
 

O resíduo de gesso apresentou em seus picos através do difratograma de raios-x, a 

composição de hidrato de sulfato de cálcio. 

 

 

1 

1 

3 

1 2 

Legenda: 
1- Óxido de Cálcio (CaO); 
2 - Quartzo Alpha (SiO2); 
3 – Óxido de Magnésio 
(MgO). 

1 

3 

1 
3 

3 3 
3 1 

Legenda: 
1- Sulfato de cálcio  
(CaSO4 1/2H2O) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 
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Figura 4.3 – Difratograma de raios X do resíduo de botão 

 
 

 O dióxido de silício apresenta-se nos picos de maior intensidade registrados através da 

difração de raios x o que influencia na retenção do fluxo de calor do material. 

 

 

4.3. ANÁLISES TÉRMICAS (TG) 

 

 Apresentam-se os resultados da análise termogravimétrica a fim de verificar a 

degradação térmica de cada material utilizado no compósito: cimento Portland (Figura 4.4), 

resíduo de gesso (Figura 4.5) e resíduo de botão (Figura 4.6). 

 
Figura 4.4 – Análise termogravimética do cimento 

 
 

A figura acima, indica que o pico de 100ºC corresponde a eliminação da umidade e de 

possíveis resquícios de enxofre (S) (2%). O pico de 850º corresponde a eliminação do cálcio 

Legenda: 
1-Dióxido de Silício (SiO2) 

1 

1 
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(Ca) que representa 16% da massa total do cimento em estudo e 82% do cimento possui 

pontos de fusão acima de 1000ºC. Também faz-se a leitura de que o material tem início da  

degradação em aproximadamente 600ºC e degradando-se a 800ºC completamente. 

 
Figura 4.5 – Análise termogravimétrica do resíduo de gesso 

 
 

 A análise do resíduo de gesso através da termogravimetria mostra que 5% do material 

é umidade e resquícios de enxofre. A partir de 100ºC o material inicia a degradação. 

 

Figura 4.6 – Análise termogravimétrica do resíduo de botão 

 

 
 

 O resíduo de botão inicia uma leve degradação a partir de 200ºC acentuando-se a 

mesma a partir de 250ºC aproximadamente.  
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4.4. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

 A partir das amostras, realizou-se a microscopia eletrônica de varredura dos materiais 

utilizados na produção dos compósitos. Tendo assim, o cimento com ampliação de 1000x e 

3000x (Figura 4.7). 

 
Figura 4.7 – Micrografia por MEV do cimento com ampliações: (a) 1000 x e (b) 3000 x 

  
 

 Nas amostras do cimento pode ser observado que se apresenta como um material 

poroso e com partículas geométricas irregulares apresentando tamanhos e formas diferentes. 

As análises do resíduo de gesso, foram registradas nas ampliações de 1200x, 2000x, 

3000x e 4000x (Figura 4.8)  

 
Figura 4.8: – Micrografia por MEV do resíduo de gesso com ampliações: (a) 1200 x, (b) 2000 x, (c) 

3000 x e d) 4000 x 

  

a b 

a b 
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O resíduo de gesso apresentou sua estrutura em bastões com formatos e tamanhos 

irregulares, estrutura laminar, e também poroso. 

Para caracterização através do MEV, utilizou-se o resíduo industrial plástico em grão. 

O em pó não pode ser usado para tal porque queimava o material, como mostrado na Figura 

4.9b.  

As imagens do resíduo industrial plástico termofixo com ampliações de 200x, 800x, 

2500x e 4000x (Figura 4.9).  

 
Figura 4.9 – Micrografia por MEV do resíduo de botão em grão com ampliações: (a) 200 x, (b) 800 x, 

(c) 2500 x e d) 4000 x 

  

c d 

	   

Fissura a 

	   

Partícula	  queimada 

b 
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O resíduo de botão apresentou estrutura laminar e em camadas, não deixando de 

apresentar porosidade entre elas.  

As imagens do MEV do compósito da amostra I, indicados na Figura 4.10, apresentou 

imagens de um material poroso, sendo mostrado de acordo com a Figura 4.10c e Figura 

4.10d, com dispersão de vazios (Figura 4.10a), ou seja, os vazios apresentam-se mais 

distantes um do outro. Isso deve-se a presença da adição do resíduo industrial plástico 

termofixo. 

 

Figura 4.10 – Micrografia por MEV do compósito da amostra I com ampliações: (a) 100 x, (b) 500 x, 
(c) 1000 x e d) 2000 x  

 

c d 

a 

	   

b 
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Na figura 4.10e é mostrado os elementos presentes em um determinado ponto da 

Figura 4.10b, como indicado, através da microanálise química EDS e representado na Tabela 

4.3. 

O EDS comprova os resultados do DRX e FRX, apresentando que são os mesmos 

elementos presentes no material que está sendo utilizado. 

 
Tabela 4.3 – Diagrama EDS do compósito da amostra I  

Elementos Massa % Peso Atômico % 

Silício 4.754 6.606 

Fósforo 0.559 0.704 

Enxofre 5.554 6.760 

Cálcio 87.262 84.965 

Ferro 0.520 0.363 

Estrôncio 1.351 0.602 

c d 

e 
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O compósito da amostra II, através das imagens do MEV, mostrados na Figura 4.11, 

continuou apresentando imagens de um material poroso Figura 4.11c e Figura 4.11d, com 

dispersão de vazios (Figura 4.11b). Nesse caso, os vazios estão próximos um dos outro 

(Figura 4.11a). Devido a uniformização do material e a adição do resíduo industrial plástico 

termofixo, os vazios vão sendo preenchidos pelos mesmos. 

 
Figura 4.11 – Micrografia por MEV do compósito da amostra II com ampliações: (a) 100 x, (b) 500 x, 

(c) 1000 x e d) 2000  

  

  

 
 

a 

	   

b 

c d 

e 
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Os elementos presentes em um determinado ponto da Figura 4.11b, são mostrados de 

acordo com a Figura 4.11e, conforme indicado, através da microanálise química EDS e 

representado na Tabela 4.4. 

 
Tabela 4.4 – Diagrama EDS do compósito da amostra II 

Elementos Massa % Peso Atômico % 

Silício 3.266 4.585 

Fósforo 0.051 0.065 

Enxofre 2.998 3.686 

Cálcio 92.434 90.922 

Ferro 0.699 0.493 

Estrôncio 0.552 0.248 

 

As imagens do MEV da amostra III, indicadas na Figura 4.12, mostra que a 

porosidade permanece (Figura 4.12b e Figura 4.12c), o compósito apresenta na Figura 4.12d 

formato de bastões, caracterizando a presença do resíduo de gesso. Os vazios cada vez mais 

próximos (Figura 4.12a) quando comparados as imagens das amostras I e II (Figuras 4.10 e 

4.11).  

 
Figura 4.12 – Micrografia por MEV do compósito da amostra III com ampliações: (a) 100 x, (b) 500 

x, (c) 1000 x e d) 4000  

  

a 
	   

b 
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Na Figura 4.12e, é observado a presença de elementos presentes no ponto indicado da 

Figura 4.12b. Esses elementos são descritos através da microanálise química EDS conforme a 

Tabela 4.5. 

 
Tabela 4.5 – Diagrama EDS do compósito da amostra III  

Elementos Massa % Peso Atômico % 

Silício 4.659 6.478 

Fósforo 0.721 0.909 

Enxofre 6.518 7.939 

Cálcio 83.831 81.687 

Ferro 4.271 2.987 

 

c d 

e 
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De acordo com as imagens apresentadas anteriormente do MEV, o compósito 

apresentou mais vazios em sua estrutura, conforme aumentava a porcentagem do resíduo 

industrial plástico termofixo e diminuía a quantidade do cimento e do resíduo de gesso.  

 

 

4.5. DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS (Condutividade, Difusividade, 
Calor Específico e Resistividade) 

 

 Os valores de condutividade, difusividade, calor específico e resistividade fora 

registrados, conforme mostrado na Tabela 4.6, são as médias de cinco medidas para cada 

proporção de resíduo de botão. Constatou-se que os materiais com massa específica baixa, 

apresentam baixa condutividade térmica, representando característica primordial para um bom 

isolante térmico. Conforme observou-se nos resultados comprova–se que a condutividade vai 

diminuindo à medida em que aumenta-se a porcentagem de resíduo de botão em grão, o que é 

salutar para um bom isolante térmico.  

 
Tabela 4.6 – Resultado das propriedades térmicas 

 ˚C Condutividade 
(W/m.k) 

Difusividade 
(m2/s) 

Calor 
Específico 
(J/m3 k) 

Resistividade 
(ºC . m/w) 

Amostra I 25,67 0,322 157 2.046 31,24 

Amostra II 25,76 0,2638 147 1.791 38,828 

Amostra III 26,54 0,213 124,2 1728 47,83 

 

De acordo com os resultados obtidos, comprova-se que o compósito vai retendo mais 

calor, a medida em que o resíduo industrial plástico termofixo aumenta na composição do 

material em estudo. 

	   Também, o resíduo de botão, proporciona baixa inércia térmica no compósito em 

função do aumento da sua proporção. 

 A resistência térmica depende diretamente da condutividade térmica e é responsável 

pelo fluxo de calor do material. Tendo a comprovação da baixa condutividade térmica, onde, 

a resistividade do compósito irá diminuir de acordo com o aumento do resíduo industrial 

plástico termofixo conforme foi comprovado de acordo com as medições realizadas.  
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4.6. RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 

 

 Os resultados obtidos são relevantes afim de estipular a resistência mecânica máxima 

que o compósito apresentará no decorrer da compressão dos corpos de prova desenvolvidos, 

de acordo com o ensaio de resistência a compressão com base na norma NBR 5739/2007 

Concreto – Ensaio de corpos-de-prova cilíndricos, para blocos de cimento.  

 A amostra I com cura de 7 dias apresentou média de desempenho mecânico de 6,918 

MPa; na mesma proporção, com 14 dias obteve o valor de 7,721 MPa; e o corpo de prova 

com 28 dias, apresentou o valor de 6,762 MPa (Figura 4.13). 

 
Figura 4.13 – Ensaio de compressão da amostra I 

 
 

Tabela 4.7 – Média da amostra I 

Dias Média 

7 6,918N 

14 7,721 N 

28 6,762 N 

CP-‐1	   CP-‐2	   CP-‐3	   CP-‐4	   CP-‐5	  
7	  Dias	   7,142	   6,123	   6,492	   7,991	   6,842	  
14	  Dias	   8,49	   5,743	   7,991	   5,893	   10,488	  
28	  Dias	   4,844	   5,493	   8,74	   8,99	   5,743	  
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A Figura 4.14 mostra a média do ensaio na amostra II do material fabricado, em cura 

de 7 dias obteve uma carga de 3,066 MPa; o compósito com cura de 14 dias , apresentou 

7,721 MPa; e o corpo de prova com 28 dias, obteve 3,296 MPa. 

 
Figura 4.14 – Ensaio de compressão da amostra II 

 
 

Tabela 4.8 – Média da amostra II 

Dias Média 
7 3,066N 

14 7,721 N 

28 3,296 N 

 

 Os corpos de prova da amostra III, apresentado na Figura 4.15 curados com 7 dias, 

mostrou média de desempenho mecânico de 0,399 MPa; o material com 14 dias de cura, 

apresentou 0,479 MPa; e com cura de 28 dias, obteve 0,334 MPa. 

 

 

 

 

CP-‐1	   CP-‐2	   CP-‐3	   CP-‐4	   CP-‐5	  
7	  Dias	   3,695	   2,746	   2,297	   3,995	   2,597	  
14	  Dias	   8,49	   3,046	   2,996	   3,046	   2,946	  
28	  Dias	   2,297	   3,496	   3,995	   3,496	   3,196	  
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Figura 4.15 – Ensaio de compressão amostra III 

 
 

Tabela 4.9 – Média da amostra III 

Dias Média 

7 0,399N 

14 0,479 N 

28 0,334 N 

 

 Considerando a utilização da carga do resíduo industrial plástico termofixo, resíduo de 

gesso e a matriz de cimento, e por ser um compósito de reaproveitamento, visando a 

reutilização de materiais e o desemprenho mecânico do limite de resistência a compressão, o 

compósito da amostra II, apresentou melhores resultados após o ensaio realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

CP-‐1	   CP-‐2	   CP-‐3	   CP-‐4	   CP-‐5	  
7	  Dias	   0,399	   0,249	   0,449	   0,449	   0,449	  
14	  Dias	   0,499	   0,449	   0,549	   0,499	   0,399	  
28	  Dias	   0,424	   0,199	   0,199	   0,424	   0,424	  
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4.7. ABSORÇÃO DE ÁGUA POR IMERSÃO 

 

 O processo de absorção de água por imersão se dá pela condução de água em ocupar 

poros permeáveis do sólido poroso. O concreto poroso é permeável pela água nos poros 

permeáveis, estabelecendo relação com a massa no estado seco.  

O procedimento apresentou valores de massa representados na Figura 4.16 e Tabela 

4.10.  

 
Figura 4.16 – Absorção de água por imersão 

 
 

Tabela 4.10 – Resultado da absorção de água por imersão 

Amostras Absorção de água por imersão (g) 

Amostra I 38,77 

Amostra II 42,20 

Amostra III 42,78 

 

De acordo com o ensaio realizado mostrou-se que com o aumento da porcentagem do 

resíduo industrial plástico termofixo, maior é a absorção de água, devido a porosidade do 

material, conforme mostrado nas imagens do MEV (Figura 4.10, Figura 4.11 e Figura 4.12). 
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4.8. ÍNDICE DE VAZIOS 

 

 A figura 4.17 mostra que após o procedimento, obteve-se o resultado através da média 

de cinco corpos de prova do compósito de cada amostra: 49,41 para amostra I; 43,5 da 

amostra II, e a massa de 42,04 na amostra III. 

 

Figura 4.17 – Índice de vazios 

 
 

Diante dos resultados nota-se que a medida em que se aumentou a utilização do 

resíduo industrial, notou-se que os vazios foram diminuindo gradativamente. 

 

 

4.9. MASSA ESPECÍFICA 

 

 Nos ensaios realizados (Tabela 4.8) obteve-se na massa específica seca (Figura 4.18) 

com média da amostra I apresentou 1,16kg/m3; na amostra II de 1,11 kg/m3; e a amostra III 

resultou uma massa de 0.98 kg/m3.  

Para a massa específica saturada (Figura 4.19), apresentou média 1,66 kg/m3 da 

amostra I; massa da amostra II, com 1,55 kg/m3; e amostra III de 1,40 kg/m3.  
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Tabela 4.11 – Resultado da massa específica da amostra seca e amostra saturada 

 

 
Figura 4.18 – Massa específica da amostra seca 

 
 

Figura 4.19 – Massa específica da amostra saturada 
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CP-‐1	   CP-‐2	   CP-‐3	  

 Massa Específica Massa Específica Saturada 

Amostra I 1,16 kg/m3 1,66 kg/m3 

Amostra II 1,11 kg/m3 1,55 kg/m3 

Amostra III 0.98 kg/m3 1,40 kg/m3 
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Comprovando a medida em que aumenta a proporção do resíduo industrial no 

compósito, a massa específica tende a reduzir devido ao alto índice de porosidade presente no 

resíduo industrial plástico termofixo. 

 

 

4.10. ABSORÇÃO DE UMIDADE 

 

 Os resultados para absorção de umidade, podem ser observados conforme a tabela 

4.12 para os compósitos nas três proporções, indicando o seu peso inicial, peso após o 

procedimento e a média da perda de massa.  

 
Tabela 4.12 – Resultados do ensaio de umidade 

Amostra I Peso inicial 
(g) 

Peso final (g) Perda (g) Porcentagem 
(%) 

CP 1 25,09 25,01 0,08 0,31 
CP 2 23,93 23,87 0,06 0,25 
CP 3 25,65 25,59 0,06 0,23 
CP 4 24,11 24,04 0,07 0,29 
CP 5 24,00 23,94 0,06 0,25 

Média - - 0,066 0,26 
     

Amostra II Peso inicial 
(g) 

Peso final (g) Perda (g) Porcentagem 
(%) 

CP 1 25,81 25,74 0,07 0,27 
CP 2 25,37 25,30 0,07 0,27 

 CP 3 25,56 25,50 0,06 0,23 
CP 4 25,86 25,79 0,07 0,27 
CP 5 25,58 25,52 0,06 0,23 

Média - - 0,066 0,25 
     

Amostra III Peso inicial 
(g) 

Peso final (g) Perda (g) Porcentagem 
(%) 

CP 1 25,84 25,79 0,05 0,19 
CP 2 25,87 25,82 0,05 0,19 
CP 3 26,04 25,98 0,06 0,23 
CP 4 26,06 26,00 0,06 0,23 
CP 5 26,12 26,06 0,06 0,22 

Média - - 0,056 0,21 
 

Concluindo-se que à medida em que foi acrescentando o rejeito de botão, a perda de 

umidade resultante foi semelhante nas amostras I e II. Na amostra III obteve-se uma perda 
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menor de umidade. Levando em consideração, a quantidade do resíduo industrial plástico 

termofixo não influenciou consideravelmente nesse ensaio. 
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5. CONCLUSÕES  E SUGESTÕES 

 

 

5.1. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados apresentados neste trabalho chega-se as seguintes 

conclusões: 

- Os compósitos apresentaram boa resistência térmica o que indica que poderá 

propiciar conforto térmico em cômodos edificados em paredes de vedação; 

- O compósito apresentado nas três formulações escolhidas mostrou-se viável 

para a fabricação de blocos para construção civil e com resultados favoráveis 

em relação ao objetivo; 

- Apesar do compósito ser fabricado com rejeito industrial e rejeito proveniente 

da construção civil, os mesmos foram viáveis para confecção de um material 

isolante; 

- O utilização do rejeito de gesso, foi fundamental na minimização do tempo de 

cura induzindo aumento no processo produtivo. 

- A utilização do cimento, foi fundamental devido a proporcionar resistência ao 

compósito; 

- Considerando os ensaios realizados, percebeu-se que das três proporções, 

indica-se o uso da porcentagem da amostra II como a mais adequada para a 

fabricação do compósito devido ao seu bom desempenho, sem perder as 

propriedades, reaproveitando um número considerável de resíduos.  

- A utilização dos resíduos aplicados na pesquisa contribui na questão 

ambiental. 
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5.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 1 – Estudar o compósito realizando os ensaios de degradação do compósito, impacto, 

dureza, inflamabilidade. 

 2 – Realizar análise granulométrica; 

 3 – Estudar a composição química do rejeito industrial plástico. 
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