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RESUMO

A utilização de materiais compósitos na construção civil vem sendo uma linha de
pesquisa bastante investigadas no Brasil e no mundo. Um dos fatores que justifica essa
busca é o déficit habitacional dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. No
Brasil esse déficit alcança mais de 5,4 milhões de moradias, algo em torno de 12% dos
domicílios do país segundo o IBGE 2012. Visando contribuir com a redução desse
déficit habitacional apresenta-se o estudo de quatro formulações de um compósito que
foi obtido a partir de materiais convencionalmente utilizados na construção civil
(cimento, gesso e areia), juntamente com resíduo da própria construção civil (isopor),
raspa de pneu e água com o objetivo de fabricar blocos com dimensões (79 cm X 28 cm
X 10 cm) para a construção de casas populares utilizando diferentes tipos de recheios no
interior do bloco, como latas, garrafas de água mineral e placas de EPS. Foi construído
um cômodo utilizando blocos com os recheios citados acima em uma Escola Pública de
Natal e realizadas verificações de temperatura nesses blocos. Também foram realizados
ensaios mecânicos, térmicos e físicos para caracterizar a melhor formulação. A
resistência mecânica do compósito para todas as formulações está classificada como
alvenaria de vedação, abaixo 3,0 MPa. A resistência térmica dos blocos foi comprovada
pela diferença de temperatura máxima entre as paredes interna e externa do cômodo
edificado em torno 8,0 °C e condutividade térmica praticamente igual a do tijolo de oito
furos e inferior a dos blocos de concreto e tijolos maciços, o que demonstrou a
viabilidade de utilização dos blocos produzidos para o fim proposto.
Palavras-chaves: compósitos, casas populares, blocos, resíduos.
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ABSTRACT

The use of composite materials in construction has been a line of research quite
investigated in Brazil and worldwide. One of the factors justifying this search is the
housing deficit of underdeveloped and developing countries. In Brazil this deficit
reaches more than 5.4 million homes, approximately 12% of all country households
according to IBGE 2012. To contribute to the reduction of this housing deficit presents
the study of four formulations of a composite that was obtained from materials
conventionally used in construction (cement, gypsum and sand), together with residue
of own construction (Styrofoam) tire scrapings and water in order to manufacture
blocks with dimensions (79 cm x 28 cm x 10 cm) for building affordable housing using
different types of fillings inside the block, such as cans, bottles of mineral water and
EPS boards. Was built a room using blocks with the fillings mentioned above in a
Public School Christmas and conducted temperature checks on these blocks. They were
also performed mechanical, thermal and physical testing to characterize the best
formulation. The mechanical strength of the composite for all formulations are
classified as sealing masonry below 3.0 MPa. The thermal resistance of the blocks was
confirmed by the maximum temperature difference between the inner and outer walls of
the room built around 8.0 ° C and thermal conductivity nearly equal to the eight holes
wall and bottom of the concrete blocks and solid bricks, which demonstrated the
feasibility of using blocks made for the intended purpose.

Keywords: composite, popular houses, blocks, residue.
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1. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
Entre as atividades humanas, a construção civil é uma das atividades que mais

causa impacto no meio ambiente. As cidades e suas rotinas são as grandes responsáveis
pelo consumo de materiais, água e energia, sendo assim é razoável pensar que, em um
futuro próximo, continuarão a produzir grandes impactos negativos sobre o meio
natural.
Muitos destes impactos negativos são gerados pelo setor da construção civil, que
responde por 40% do consumo mundial de energia e por 16% da água utilizada no
mundo de acordo com dados do (Worldwatch Institute, 2016) citado em um texto do
site ambiente Brasil. A construção de edifícios consome 40% das pedras e areia
utilizados no mundo por ano, além de ser responsável por 25% da extração de madeira
anualmente. É natural que a sustentabilidade assuma, gradualmente, uma posição de
cada vez mais importância neste cenário.
As fases de construção e reforma, produzem, anualmente, cerca de 400 kg de
entulho por habitante, equivalente a 40% de todo resíduo criado por todas as atividades
humanas (IBDA, 2016). A Figura 1 mostra alguns dos diferentes tipos de resíduos
sólidos provenientes da construção civil (madeiras, plásticos, resíduos de tijolos).

Figura 1. Resíduos da Construção Civil lançados no meio ambiente.

Fonte: meio ambiente, 2016.
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Segundo a ABNT NBR 10004:2004 os resíduos sólidos são definidos como
estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial,
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos
nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede
pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.
Para a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), lei nº 12.305 de 02 de
agosto de 2010 (BRASIL, 2010), entende-se por resíduos sólidos o material, substância,
objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja
destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos
estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em
corpos d‟água, ou exijam para isso soluções técnicas ou econômicas inviáveis em face
da melhor tecnologia disponível;
A classificação dos resíduos da construção é feita pela Resolução CONAMA nº
307/2002 considerando os aspectos primordiais de risco ambiental e potencial de
valorização dos resíduos, discriminando 04 (quatro) classes conforme mostra a Figura 2.

Figura 2. Classificação dos Resíduos conforme CONAMA n° 307/2002.

Fonte: CONAMA, 2016.
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Os resíduos de amianto foram acrescentados no rol de resíduos perigosos (classe
D) pela Resolução CONAMA no 348/2004 e os resíduos de gesso deixaram de ser
considerada classe C (não recicláveis) e foram classificados como classe B (recicláveis)
quando da edição da Resolução CONAMA no 431/2011.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/2010) definiu um novo
cenário institucional ainda mais favorável ao desenvolvimento de soluções
ambientalmente compromissadas para o gerenciamento de resíduos sólidos, motivando
a edição da Resolução CONAMA no 448/2012 que altera alguns dos artigos da
Resolução CONAMA no 307/2002.
Os insumos usados na construção civil são, em grande parte, produzidos com
alto consumo de energia e grande liberação de gases de efeito estufa, a exemplo da
produção de cimento, que gera de 8% a 9% de todo o CO2 emitido no Brasil. O setor é
responsável, ainda, pelo consumo de 66% de toda madeira extraída, gera 40% de todo o
resíduo na zona urbana, além de ser uma atividade causadora de poeira, seja na extração
de matéria prima, ou na obra (IBDA, 2016).
No Brasil, por exemplo, aproximadamente 35% de todos os materiais extraídos
da natureza anualmente (madeira, metais, areia, pedras, etc.) são usados pela construção
civil. Fonte: (IBDA) Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Arquitetura: O impacto
da construção civil no meio ambiente (IBDA, 2016).
Para diminuir esse impacto ambiental, nas últimas décadas do século 20 os
profissionais de engenharia civil começaram a desenvolver o conceito de construção
sustentável.
A Construção Sustentável é um conceito moderno da Engenharia Civil que pode
ser aplicado ao projeto de qualquer tipo de estrutura, indo desde pequenas casas
populares até a construção de grandes prédios, como fábricas ou hospitais. Fonte:
(IBDA) Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Arquitetura: O impacto da
construção

civil

no

meio

ambiente

(fórum

da

construção,

2016).

Na construção sustentável, os engenheiros civis e arquitetos procuram usar
tecnologias ecológicas nas obras para preservar o meio ambiente e poupar os recursos
naturais.
Visando a formação de profissionais preocupados e conscientes com o meio
ambiente, se faz necessário o incentivo por parte da disciplina de Materiais de
Construção Civil ao uso de materiais de baixo impacto ambiental. Como exemplo
descrever o processo de fabricação dos tijolos de solo-cimento, assim como as suas

19

principais utilizações e importância como material de construção civil diante do cenário
brasileiro atual (CASTRO e SILVA, 2011).
Entre as soluções simples de serem adotadas estão a redução do consumo de
energia e água, aumento da absorção da água de chuva, redução do volume de lixo e/ou
reciclagem, facilidade de limpeza e manutenção, utilização de materiais reciclados,
aumento da durabilidade do edifício e a possibilidade de modernização ao término de
sua vida útil.
A procura por materiais reciclados vem aumentando nos últimos anos, mas ainda
é bem pequena em comparação aos materiais mais comuns da construção civil. Mas são
ações como essas que dão um sentido único na busca de um mundo melhor e sem tantos
gastos desnecessários.
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 a busca de novos materiais.
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.
No caso da construção civil tem se falado muito sobre o concreto leve que
procurar atender exigências específicas de algumas obras e também para enchimento de
lajes, fabricação de blocos, regularização de superfícies, envelopamento de tubulações,
entre outras (PORTAL DO CONCRETO, 2016).
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 (SANTOS, 2014).
No grupo de estudos do Laboratório de Maquinas Hidráulicas e Energia Solar
(LMHES) se tem como prioridade a obtenção de materiais compósitos que tenham
adequada resistência mecânica, atendendo as normas pertinentes, e de boa resistência
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térmica para propiciar um maior conforto térmico, visando o reaproveitamento de
materiais que seriam descartados.
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.
O déficit habitacional é um número que leva em conta o total de famílias em
condições de moradia inadequadas. Em 2012, esse número era de 5,4 milhões, com 82%
da população na faixa de renda de até três salários mínimos. Fonte: Banco de Dados:
Déficit Habitacional no Brasil (CBIC BASE DE DADOS. 2015).
São consideradas inadequadas

àquelas construções que precisam ser

inteiramente repostas, porque foram feitas com material precário, como as favelas; os
casos em que mais de uma família mora na mesma casa, a coabitação; o adensamento
excessivo, quando mais de três pessoas dividem o mesmo quarto; ou o ônus excessivo
de aluguel, em que uma família compromete mais de 30% da renda com aluguel.
Os resultados de uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) apontam para uma redução do déficit habitacional no país. Elaborado
com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-2012), o estudo
mostra que o déficit de 10% do total dos domicílios brasileiros registrados em 2007 caiu
para

8,53%
Os

em

2012,

cálculos

o

também

que

representa

demonstraram

5,24

milhões

comportamento

de

residências.

distinto

para

os

componentes do déficit, se vistos isoladamente. Houve queda, tanto em termos
absolutos quanto relativos, no que diz respeito à precariedade (rústicos ou
improvisados), à situação de coabitação (famílias conviventes com a intenção de se
mudar ou residentes em cômodos) e ao adensamento excessivo em imóveis locados
(àqueles

com

mais

de

três

habitantes

utilizado

o

mesmo

cômodo).

O único componente que apresentou elevação no período de 2007 para 2012 foi
o ônus excedente de aluguel, que passou de 1,75 milhões de domicílios para 2,293
milhões (aumento aproximado de 30% em cinco anos). Ressalte-se, no entanto, que o
mercado de locação de imóveis urbanos pode ter sofrido da mesma alta que foi
observada no mercado de compra e venda de imóveis, o que explica o fato de uma
maior parcela de famílias ter comprometimento superior a 30% de sua renda familiar.
Ainda segundo a análise, o déficit brasileiro é majoritariamente urbano (85% do
total), restando à área rural um número aproximado de 742 mil famílias nesta condição
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em 2012. Enquanto o déficit urbano praticamente manteve-se estável neste período, o
rural caiu em aproximadamente 25% (IPEA, 2013).
Na análise da distribuição do déficit habitacional por renda, os dados mostram
que a redução foi menor no estrato mais baixo. No ano passado, 73,6% do déficit era
composto por domicílios com famílias com renda de até três salários mínimos,
anteriormente 70,7% em 2007 (IPEA, 2013).
Houve aumento, portanto, de três pontos percentuais nessa fatia, mas, ainda
assim, registrou-se queda do déficit em números absolutos: de 3.954.386 domicílios em
2007 para 3.859.970 em 2012 entre as famílias com renda de até três salários mínimos.
As demais faixas passaram a responder menos pelo déficit habitacional (IPEA, 2013). A
Tabela 1 apresenta os dados levantados até o ano de 2012.

Tabela 1. Déficit habitacional total, relativo e por componentes. Brasil, grandes
regiões, UF e regiões metropolitanas, 2012.

Fonte: (CBIC), 2012.
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Para minimizar o problema do déficit Habitacional o governo criou o programa
minha casa, minha vida. Entidades foram criadas em 2009 com o objetivo de tornar a
moradia acessível às famílias organizadas por meio de cooperativas habitacionais,
associações e demais entidades privadas sem fins lucrativos.
O programa, ligado à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das
Cidades é dirigido a famílias de renda familiar mensal bruta de até R$ 1.600,00 e
estimula o cooperativismo e a participação da população como protagonista na solução
dos seus problemas habitacionais (CAIXA, 2015).
O processo de escolha das famílias deve ser transparente, sendo obrigatória a
publicação dos critérios de seleção nos meios de comunicação do Município. Para
participar do Programa, a entidade precisa estar previamente habilitada pelo Ministério
das Cidades e a proposta deve ser selecionada, após a análise e aprovação dos projetos
pela caixa econômica federal (CAIXA, 2015).
A geração de resíduos pela construção civil e o déficit habitacional são alguns
dos problemas do qual o assunto dessa tese tentar tratar através de um embasamento
teórico e prático da fabricação de blocos alternativos.
Com esse objetivo foram desenvolvidas e testadas formulações para a fabricação
de blocos utilizando material compósito com o intuito de reduzir o custo da edificação
de uma residência, e contribuir para reduzir o déficit habitacional.
Esses blocos podem conter em sua composição materiais como raspa de pneu,
gesso, EPS, cimento, areia, água e diferentes tipos de recheio. No caso dos blocos
fabricados nesse trabalho serão utilizados recheios de placas de EPS baseado nos
resultados do trabalho de (LIMA, 2012), que trabalhou com diferentes tipos de recheios,
dentre eles os recheios de placas de EPS reciclado, latas proveniente do descarte de
cervejas e refrigerantes, assim como, garrafas de água mineral.
A fundamentação para a escolha da placa de EPS foi devido ao comportamento
da mesma como recheio isolante em relação aos outros recheios, outro fator é que o EPS
é fácil de ser encontrado descartado nos canteiros de construções.
O compósito apresentou boa homogeneidade e os blocos produzidos foram de
fácil fabricação e apresentou baixa condutividade térmica; e que possam ser usados para
diferentes técnicas de fabricação de habitações populares principalmente do regime de
mutirão.
Pode-se citar como sendo mais uma vantagem do compósito produzido seu
rápido processo de desmolde após cura parcial, por volta de 10 minutos, permitindo
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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.
Os blocos que serão estudados possui em sua formulação cimento, gesso, isopor,
raspa de pneus, areia e água, e recheio de placas de EPS reciclado. Esses blocos têm
largura de 28 mm, comprimento de 79 mm e espessura de 10 mm. Isso possibilita uma
maior rapidez na construção das habitações em relação aos tijolos convencionais (bloco
cerâmico de oito furos) devido a sua maior área.
Traz como principais inovações as caracterizações combinadas, térmica e
mecânica, uma vez que os estudos dessa área trazem geralmente a ênfase na mecânica,
deixando de lado a quantificação das propriedades térmicas, que podem expressar a
capacidade dos materiais em proporcionar resistência térmica adequada para a utilização
como elementos estruturais da construção de residências.

1.1. Objetivos

1.1.1. Geral

Obter, caracterizar e demonstrar a viabilidade de utilização de um compósito
com materiais convencionais e recicláveis para a fabricação de blocos para a construção
de casas populares.

1.1.2. Específicos
 Fazer um levantamento bibliográfico sobre compósitos cerâmicos e
resíduos (estado-da-arte);
 Escolher as formulações a testar;
 Testar o processo de obtenção do compósito;
 Testar a resistência mecânica do compósito;
 Projetar e construir os moldes para a fabricação dos blocos;
 Fabricar os blocos a que vão ser ensaiados;
 Caracterizar o compósito, determinando suas propriedades térmicas e
mecânicas;
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 Determinar a formulação mais viável do compósito;
 Estudar a influência dos recheios, placas de EPS, latas de cervejas e
refrigerantes e garrafas de água mineral quanto a variação de
temperatura construído na Escola municipal Raimundo Soares.
1.1.3. Estrutura da tese
O presente trabalho está dividido em seis capítulos que têm as seguintes
abordagens:
O primeiro capítulo apresenta uma justificativa para o estudo abordando
problemas em relação aos resíduos provenientes da construção civil e o déficit
habitacional, seus objetivos gerais e específicos.
O segundo capítulo traz uma revisão bibliográfica sobre os constituintes do
compósito, suas propriedades e características e uma abordagem sobre propriedades
mecânicas e térmicas do compósito.
O terceiro capítulo apresenta os materiais e métodos utilizados para a fabricação
dos blocos e corpos de prova para se fazer o levantamento das propriedades necessárias
para os estudos pretendidos. São enfocados o processo de construção e os ensaios
usados na caracterização do compósito a ser utilizado na habitação.
O quarto capítulo mostra os resultados dos ensaios obtidos no levantamento de
desempenho do compósito estudado.
O quinto capítulo trata das conclusões e sugestões, em função da análise dos
resultados obtidos.
O sexto capítulo traz as referências utilizadas nesse trabalho.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A Humanidade vem desfrutando do uso dos combustíveis fósseis e seus
derivados há anos sem se importar com os males produzidos pelo mesmo. Sem se
preocupar com a geração de resíduos e o impacto que os mesmos podem gerar ao meio
ambiente.
A partir da década de 1980, a produção de embalagens e produtos
descartáveis

aumentou significativamente, assim como a produção de lixo,

principalmente nos países desenvolvidos. A principal maneira de diminuir essa poluição
é através da reciclagem que além de preservar o meio ambiente também gera riquezas.
Esta reciclagem contribui para a diminuição significativa da poluição do solo, da água e
do ar. Muitas indústrias estão reciclando materiais como uma forma de reduzir os custos
de produção.
A indústria da Construção Civil busca de maneira constante e insistente,
materiais alternativos ecologicamente corretos, que venham atender as condições de
redução de custos, agilidade de execução e durabilidade (MACEDO ET AL, 2011).
O bloco proposto nesse trabalho contém materiais como o EPS e o pneu que são
facilmente encontrados no meio ambiente, materiais esses, que podem ser
reaproveitados por possuir propriedades específicas. Por esse motivo faz-se necessário
uma abordagem a respeito desses materiais.

2.1. Compósitos

Os materiais compósitos vêm sendo muito estudados. Ele é resultante da
combinação de dois ou mais materiais, de composição e formas diferentes onde cada
constituinte mantém intacta a sua identidade, não havendo, por tanto, nem dissolução
nem fusão entre os vários constituintes. O objetivo principal em se produzir compósitos
é de combinar diferentes materiais para produzir um único dispositivo com propriedades
superiores às dos componentes unitários.
Atualmente o campo de utilização de materiais compósitos tem sido
significativamente ampliado pelo uso de resíduos na sua composição. Materiais como
garrafas Pet, pneus, resíduos de mármore e granito, lamas industriais, resíduos da
construção civil, resíduos da indústria têxtil e resíduos da indústria siderúrgica e outros
têm sido largamente utilizados, contribuindo para a diminuição dos graves riscos
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ambientais proporcionados pelo armazenamento não adequado. Para não dizer-se da
imensa quantidade de todos os tipos de resíduos jogados a céu aberto.
A contribuição científica de estudiosos nos campos dos materiais compósitos
tem sido fundamental até para mudar um paradigma que era realidade e que ainda
encontra em puristas acadêmicos. A compreensão de que um material só pode ser
considerado compósito se em relação a matriz houver aumento de resistência mecânica
ou que um material com grande percentual de resíduos na matriz, também não poderia
ser considerado um material compósito.
Ao combinar materiais com características e propriedades tão diferentes,
pretende-se obter um composto onde as propriedades físicas e químicas dos
constituintes se complementem, de forma a obter um material superior a qualquer um
dos seus constituintes e adequado aos fins pretendidos. Com os materiais compósitos é
possível obter produtos com diferentes propriedades, entre as quais se podem citar:
leveza, ductilidade, materiais resistentes a altas temperaturas, materiais duros e
resistentes ao choque.
A maioria dos estudos de compósitos visa à obtenção de um material com
propriedades mecânicas, elétricas e ópticas mais adequadas para seu fim que os
materiais convencionais. No campo térmico tem-se priorizado a obtenção de materiais
que resistam a bruscos gradientes de temperatura e a altíssimas e baixíssimas
temperaturas. No caso específico do presente trabalho, a busca é por um novo material
que tenha um menor coeficiente de condutividade térmica para ser um bom isolante
térmico e que também apresentam adequada resistência mecânica para propiciar seu
manuseio e transporte.

2.2. O Eps (Poliestireno expandido, Isopor)
EPS é a sigla internacional do Poliestireno Expandido, de acordo com a Norma
DIN EN ISO-1043-1: 2011. No Brasil, é mais conhecido como "Isopor", marca
registrada da Knauf Isopor Ltda., e designa, comercialmente, os produtos de
poliestireno expandido, comercializados por essa empresa.
O EPS é um plástico celular rígido, resultante da polimerização do estireno em
água. Em seu processo produtivo não se utiliza e nunca se utilizou o gás CFC ou
qualquer um de seus substitutos. Como agente expansor para a transformação do EPS,
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emprega-se o pentano, um hidrocarbureto que se deteriora rapidamente pela reação
fotoquímica gerada pelos raios solares, sem comprometer o meio ambiente.
O EPS tem inúmeras aplicações em embalagens industriais, artigos de consumo
(caixas térmicas, pranchas, porta-gelo etc.) e até mesmo na agricultura. É na construção
civil, porém, que sua utilização é mais difundida.
O EPS é comprovadamente um material isolante. Sem ele, os países mais
evoluídos não construiriam de modo atualizado e econômico, visando a economia de
energia.

2.2.1. Aplicação do EPS na construção civil

Nos últimos 35 anos esse material ganhou uma posição estável na construção
civil, não apenas por suas características isolantes, mas também por sua leveza,
resistência, facilidade de manuseio e baixo custo. (ABRAPEX, 2012). A Figura 3
mostra umas das aplicações do uso do EPS na Construção Civil.

Figura 3. Placas de EPS utilizadas em lajes.

Fonte: ABRAPEX, 2016.
Apresentam-se, a seguir, as principais vantagens da utilização do EPS
(Poliestireno expandido, isopor) na construção civil (ABRAPEX, 2016).
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• Baixa condutibilidade térmica - As estruturas de células fechadas, cheias de ar,
dificultam a passagem do calor o que confere ao EPS um grande poder isolante.
• Leve - As densidades do EPS variam entre os 10-30 kg/m3, permitindo uma
redução substancial do peso das construções.
• Resistência mecânica - Apesar de muito leve, o EPS tem uma resistência
mecânica elevada, que permite o seu emprego onde esta característica é necessária.
• Baixa absorção de água e insensível à umidade. O EPS não é higroscópio.
Mesmo quando imerso em água o EPS absorve apenas pequenas quantidades de água.
• Fácil de manusear e colocar - O EPS é um material que se trabalha com as
ferramentas habitualmente disponíveis, garantindo a sua adaptação perfeita à obra.
• O baixo peso do EPS facilita o manuseamento do mesmo em obra. Todas as
operações de movimentação e colocação resultam significativamente encurtadas.
• Resistente quimicamente - O EPS é compatível com a maioria dos materiais
utilizados na construção de edifícios, tais como cimento, gesso, cal, água, etc.
• Versátil - O EPS pode apresentar-se em diversos tamanhos e formas, que se
ajustam sempre às necessidades específicas da construção.
• Resistente ao envelhecimento - Todas as propriedades do EPS são mantidas
inalteradas ao longo da vida do material.

2.3. O Gesso

O gesso é um aglomerante produzido a partir da gipsita (também denominada
por pedra de gesso), composto basicamente de sulfato de cálcio di-hidratado.
Historicamente foi utilizado como ligante em povos da Antiguidade que ocupavam
zonas com climas secos, tais como o Egipto ou a Fenícia.
Após a extração da pedra de gesso, este material é britado, ou seja, é
fragmentado mecanicamente formando pequenos pedaços de pedra. É feita em seguida a
calcinação desses mesmos fragmentos num forno rotativo a cerca de 160°C. Neste
processo o material perde água, formando assim sulfato de cálcio semi-hidratado
(CaSO4 ½ H2O). Uma vez calcinado, o material é moído formando o característico pó
branco que é comercializado (GLOBO GESSO, 2016).
O gesso é conhecido desde há muito tempo e, entre os materiais de construção
cuja obtenção exige uma determinada transformação obrigando à intervenção do
homem, ele é geralmente considerado um dos mais antigos, a par da cal e do barro. É
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obtido aquecendo-se a pedra de gipso ou gipsita, um mineral abundante na natureza,
reduzindo-a depois a pó. Recentes descobertas arqueológicas revelaram que o emprego
do gesso remonta a oito mil anos antes de Cristo segundo escavações feitas na Síria e
Turquia (LIMA, 2012).
O gesso entra também na composição do cimento portland, na proporção de dois
a três por cento, como agente retardador de pragas. É ainda usado em aparelhos
ortopédicos, em trabalhos de prótese dentária e outros campos em que se faz necessária
à confecção de moldes e fôrmas especiais. O gesso tem um coeficiente de
condutibilidade térmica correspondente a 0,46W/m.ºC, sendo portanto, considerado um
isolante térmico (SANTOS 2008). A Figura 4 mostra o gesso em sacos próprio para
uso.

Figura 4. Sacos de Gesso 40 kg prontos pra uso.

Outros empregos do gesso são: moldes (cerâmica, fundição e dentário),
imobilização (engessamento em humanos e animais) e também como adubo (gipsita).
Uma boa característica do gesso é seu baixo impacto ambiental, pois devido a sua baixa
temperatura de calcinação (o cal, por exemplo, é calcinado à cerca de 800ºC)
implicando em um consumo de energia muito baixo, reduzindo o impacto ambiental do
processo produtivo (SANTOS 2008).
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Durante a calcinação é liberada para a atmosfera grande quantidade de água,
além dos resíduos do processo de combustão. Estas características fazem do gesso um
dos aglomerantes menos agressivos ao ambiente.

2.4. Cimento Portland

A origem do cimento remonta há cerca de 4.500 anos. Os imponentes
monumentos do Egito antigo já utilizavam uma liga constituída por uma mistura de
gesso calcinado. As grandes obras gregas e romanas, como o Panteão e o Coliseu, foram
construídas com o uso de solos de origem vulcânica da ilha grega de Santorino ou das
proximidades da cidade italiana de Pozzuoli, que possuíam propriedades de
endurecimento sob a ação da água. (ABCP, 2016). A Figura 5 mostra sacos de cimento
prontos para uso.

Figura 5. Sacos de cimento 50 kg prontos pra uso.

Fonte: ABCP, 2016.
2.4.1 Composição do Cimento Portland
O Cimento Portland é compostos de clínquer e de adições que distinguem os
diversos tipos existentes, conferindo diferentes propriedades mecânicas e químicas a
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cada um. As adições também são ou não utilizadas em função de suas distribuições
geográficas.
O mercado nacional dispõe de oito opções, que atendem com igual desempenho
aos mais variados tipos de obras. O cimento Portland comum (CP I) é referência, por
SIGLA suas características e propriedades, e é o número um entre os tipos básicos de
cimento Portland disponíveis no mercado brasileiro. A Tabela 2 apresenta os tipos de
cimentos comercializados no mercado nacional.

Tabela 2. Composição do Cimento Portland.

Fonte: ABCP, 2016.

2.5 Pneu

O pneu - componente imprescindível ao funcionamento dos veículos - passou
por muitas etapas desde sua origem, no século XIX, até atingir a tecnologia atual.
A invenção do pneu remonta a mais de um século. Fatos engraçados à época
levaram empresários à falência, como a borracha que não passava de uma goma
“grudenta” para impermeabilizar tecidos ou o risco que a borracha tinha de dissolver
quando fazia calor, marcando algumas fases da evolução dos pneus.
No final dos anos 80, o Brasil já tinha produzido mais de 29 milhões de pneus.
Desde então, o Brasil conta com a instalação de mais de 13 fábricas de pneus, das quais
quatro internacionais: Brigestone Firestone, Goodyear, Pirelli e Michelin. Hoje, da
produção mundial, o Brasil é o sétimo na categoria de pneus para automóveis e o quinto
em pneus para caminhão/ônibus e camionetas. Único elo entre o veículo e o solo, o
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pneu exerce papel fundamental no dia-a-dia das pessoas, proporcionando mobilidade,
agilidade e rapidez nos veículos modernos (INFOPNEUS, 2008).
2.5.1 Resíduos de pneus

Podem ser utilizados para gerar mais energia com a queima, matéria prima para
pisos industriais, sapatos, tapetes de automóveis, borrachas de vedação, entre outros,
contudo a demanda ainda é pequena em comparação a quantidade de dejeto a ser
utilizada.
Faz-se necessário para a sociedade, um processo que remova as ligações de
enxofre da borracha vulcanizada, produzindo um material que seja reaproveitável, afinal
a borracha vulcanizada demora cerca de um milhão de anos para ser degradada no meio
ambiente.
A produção mundial de pneus novos em 2015 foi superior a 1,50 bilhões em
todo o mundo. Já o descarte de pneus usados chega a atingir, anualmente, a marca de
quase um bilhão de unidades (YOKOHAMA, 2007).

2.5.2. Resíduos de pneu na Construção Civil

O Brasil produz mais de 70 milhões de pneus por ano, quase um terço disso é
exportado

para

85

países

e

os

restantes

rodam

nos

veículos

nacionais

(www.anip.com.br). Apesar do alto índice de recauchutagem no País, que prolonga a
vida dos pneus em 40%, a maior parte deles, já desgastados pelo uso, acaba parando nos
lixões, na beira de rios e estradas, e até no quintal das casas, onde acumulam água que
atrai insetos transmissores de doenças.
Os pneus e câmaras de ar consomem cerca de 70% da produção nacional de
borracha e sua reciclagem é capaz de devolver ao processo produtivo um insumo
regenerado por menos da metade do custo da borracha natural ou sintética (LEITE,
2011). A Figura 6 mostra um amontoado de pneus usados.
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Figura 6. Pneus usados abandonados no meio ambiente.

Fonte: ANIP, 2015.

Além disso, economiza energia e petróleo usado como matéria-prima virgem
para obtenção da borracha. A destinação dos resíduos de borracha é um problema,
sendo que sua degradação é muito lenta, acarretando assim uma difícil disposição em
aterros sanitários e lixões. A borracha pode ser empregada na construção civil como
isolante estrutural, impedindo a propagação de tensões, pois apresenta uma capacidade
de absorver energia 8.000 vezes maior que os metais (LEITE, 2011).
As verificações feitas relativas às propriedades do concreto com borracha
mostraram que os resultados dos ensaios indicaram uma redução nas propriedades
mecânicas do compósito, sendo que o uso de borracha de maior granulometria diminui a
resistência mecânica, quando comparados a um concreto usando granulometria menor
de borracha. A adição da borracha de pneu na formação do compósito demonstrou que o
mesmo apresenta um comportamento elástico, dando assim maior resistência a impactos
(SILVA, 2010).

2.6 Areia
Segundo a (ANEPAC, 2015) a areia é conceituada na indústria como um bem
mineral constituído predominantemente por quartzo de granulação fina podendo ser
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obtida a partir de depósitos de leitos de rios e planícies aluviais, rochas sedimentares e
mantos de alteração de rochas cristalinas. Areias de praias e dunas litorâneas não
apresentam boa qualidade como material para construção civil devido à presença de
sais.
Na construção civil, o principal uso da areia é como agregado para concreto,
argamassa, filtros, abrasivos, artefatos de concreto e pré-fabricados, bases de
pavimentos de concreto e asfalto, dentre outros. A Figura 7 mostra alguns dos tipos de
areia usados na construção civil: areia grossa (-2,0mm +1,2mm), areia, média (-1,2mm
+0,42mm) e areia fina (-0,42mm +0,074mm) (ANEPAC, 2015), e a Tab. 3 apresenta os
valores correspondentes ao uso da areia em cada segmento.

Figura 7. Areia fina, média e grossa usadas na construção civil.

Fonte: ANEPAC, 2015.
Tabela 3. Segmentos consumidores de areia e a participação
do produto mineral em cada mercado.
Segmento

Areia (%)

Concreteiras

20

Construtoras

15

Indústrias de pré-fabricados

10

Revendedores/ lojas

10

Pavimentadoras/ usinas de asfalto

5

Órgãos públicos

3

Argamassa

35

Fonte: ANEPAC. 2016
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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 8 mostra a projeção da produção
de areia e brita até 2022.
Figura 8. Projeção na produção de agregado (areia e brita).

Fonte: ANEPAC. 2016.
2.7. Compósitos 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 e os chamados concretos leves, que por sua vez
possuem grânulos de poliestireno, cinzas volantes de estação de energia térmica,
aglutinantes, espumígeno e cimento Portland.
No Brasil e no mundo busca-se a utilização de resíduos para evitar/minimizar os
problemas ambientais decorrentes de seus descartes, problemas esses mostrados
anteriormente. A seguir são apresentados alguns dos estudos sobre a utilização de
resíduos na construção civil que contribuíram para a minimização dos problemas
ambientais em materiais de construção civil.
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Fioriti C. F. et al. (2010) publicaram na Acta Scientiarum Technology o artigo
“Análise experimental de blocos intertravados de concreto com adição de resíduos do
processo de recauchutagem de pneus”, buscando encontrar uma aplicação para esse tipo
de resíduo. Apresentaram resultados experimentais de blocos intertravados para
pavimentos de concreto, com traços adicionados de resíduos de pneus. Foram
confeccionados blocos intertravados em que se determinou, por meio de ensaios
laboratoriais, a necessidade de se fixar o traço que desse maior retorno quanto às
características analisadas. Verificaram quatro tipos de traços de concreto com resíduos
de pneus. Pelos resultados preliminares obtidos, verificou-se que eram satisfatórios,
confirmando-se a possibilidade de aplicação desse tipo de bloco intertravado em
ambientes com solicitações baixas, o que traria, além da economia das fontes naturais
de agregados, benefícios ecológicos pela reutilização dos resíduos da recauchutagem de
pneus.
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.
Burke. et al. (2012) determinaram uma aplicação o reaproveitamento do
Politereftalato de Etileno (PET) na construção civil. Viabilizaram a 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, concluiu-se que o produto PET/Areia se prestava definitivamente
para o mercado da construção civil, atingindo, principalmente, a área de pré-moldados
em concreto,
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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-deprova 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 mostraram que os blocos LEGOLEVE
atendiam as prescrições da NBR 15270/2005. Com relação ao custo e produtividade dos
blocos LEGOLEVE, se comparados aos blocos cerâmicos de vedação, utilizam 75% a
menos de elementos construtivos, consumindo 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.
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 matéria-prima na indústria de cerâmica de revestimentos,
dessa forma minimizando o impacto ambiental e propiciando uma alternativa
sustentável.
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.
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
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compressão. Os resultados se mostraram promissores para o desenvolvimento de um
material de melhor qualidade.
Kozechen. et. al. (2013) publicou no VII Encontro de Engenharia de Produção
Agroindustrial um artigo abordando o processo de fabricação de placas compósitas a
partir de resíduos da construção civil e fibras naturais. Esse artigo discutiu o ponto de
vista da gestão ambiental através do tratamento de resíduos, a produção de um novo
material obtido da junção de gesso reciclado e das fibras de cana-de-açúcar e aveia. Para
o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se o método de abordagem qualitativo, quanto
aos fins pode-se considerar este como uma pesquisa aplicada e quanto aos meios como
uma pesquisa bibliográfica, baseada em materiais existentes na literatura, pesquisa
laboratorial e experimental. Demonstraram que o gesso reciclado apresentava
propriedades físicas compatíveis com as do gesso comercial e em primeira análise era
um material de boa qualidade. A placa obtida da junção de gesso e fibra era uma placa
tipo sanduíche gesso-fibra-gesso podendo ser utilizada como uma boa substituta para
divisórias.
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 físicomecânicas, 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.
Silva et al. (2012) 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
paraa medição daqualidade dos agregadosreciclados, que podem serutilizadospara
produzir concreto comdesempenho previsível. Concluiram que a composição e as
propriedades físicas de um resíduo devem ser determinadas antes da sua aceitaçãopara
uso na produção de concreto.
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 o programa Horizonte 2020 é parte
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da estratégia Europeia para promover o crescimento inteligente, sustentável, possuíndo
um orçamentode €70 milhõe spara os próximossete anos (2014-2020). Defenderam que
o program Horizonte em 2020 será composto portrês pilaresprincipais, quais sejam:
excelência científica, liderança industrial e desafios sociais.
Dias. (2014) publicou no 4º Congresso Internacional de Tecnologias para o meio
ambiente o artigo „Incorporação de lodo têxtil em blocos cerâmicos‟, relatando que os
resíduos da indústria têxtil é um dos segmentos industriais que mais contaminam o
ambiente, devido à geração de grandes quantidades de resíduos, que nem sempre são
tratados adequadamente antes de serem descartados na natureza. Apresentaram uma
alternativa para o aproveitamento do lodo de lavanderia industrial, por meio da sua
incorporação em massa de argila para a fabricação de blocos cerâmicos utilizados na
construção civil. Foram realizados testes de caracterização do lodo e da argila e os
blocos cerâmicos foram produzidos com um terço do tamanho real, utilizando
formulações com 5% e 10% de lodo, na massa de argila cerâmica.
Izquierdo; Ramalho (2014) publicaram na Ingeniería y Desarrollo o artigo
Aplicação de cinzas residuais e de fibra de sisal na produção de argamassas e
concretos:”, onde defenderam que a indústria da construção civil é um setor no qual a
incorporação dos vários tipos de resíduos apresenta-se como favorável. Afirmaram que
três tipos de resíduos com características e origens diferentes têm se mostrado atraentes
e vantajosos para muitos países em desenvolvimento: resíduos sólidos urbanos
incinerados, cinza do bagaço da cana-de-açúcar e fibra de sisal. Realizaram uma revisão
bibliográfica sobre as características, uso e importância desses resíduos como aplicação
na construção civil. Ressaltaram que o interesse na reutilização desses materiais
rejeitáveis como matéria prima em argamassas e concretos permitiria uma destinação
adequada e redução de sua geração, além disso, tais resíduos deixariam de ser causa
primária de problemas ligados à saúde pública e ao meio ambiente.
Wang. J et al. (2014) publicaram na Resources, conservation and recycling o
artigo “Critical factors in effective construction waste minimization at the design stage:
a Shenzhen case study, China, abordando a importância da minimização de resíduos na
fase de projeto como uma estratégia-chave na redução eficaz de sua geração.
Apresentaram dezenove potenciais fatores que podem influenciar a minimização eficaz
de resíduos com base em orientações oficiais, relatórios e literatura. As principais
instituições em Shenzhen foram pesquisados através de um questionário. A partir desse
levantamento, seis fatores críticos foram derivados. Defenderam que a obediência a
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estes fatores críticos pode reduzir a geração de resíduos de construção, como também
serviriam como referências valiosas para o governo formular políticas públicas visando
a minimização dos resíduos de construção.
Castro (2015) estudou em sua dissertação de mestrado a viabilidade de uma
estrutura alternativa às utilizadas na construção civil, tanto em termos dos materiais
selecionados como em termos de métodos de construção de habitações unifamiliares.
Explorou a utilização de materiais poliméricos reforçados, uma mistura de
politereftalato de butileno com politereftalato de etileno, com a adição de 30% de fibra
de vidro. O estudo foi complementado com a análise do processo de fabrico dos
componentes e respectivos custos, resultantes da produção em série de estruturas
baseadas no conceito proposto. O estudo foi complementado também com a análise de
materiais e técnicas que podem ser combinadas com a estrutura, de modo a garantir os
requisitos de funcionalidade e permitir semelhança estética com a construção
convencional.
Monosi, et al. (2016) publicaram na Cement and concrete composites o artigo”
Electric arc furnace slag as natural aggregate replacement in concrete production, e
defenderam que os materiais reciclados na indústria da construção representavam uma
alternativa atraente para o consumo de recursos naturais. O artigo apresenta os
resultados obtidos pela adição de arco elétrico escória de forno como substituição
parcial dos agregados naturais na produção de concreto. A escória causa um aumento
significativo na resistência à compressão do concreto, sem afetar a resistência à flexão e
a secagem da misturas de cimento.

2.8. Materiais compósitos cerâmicos desenvolvidos no LMHES/UFRN

O LMHES da UFRN tem como uma de suas linhas de pesquisa a obtenção de
materiais compósitos para a fabricação de blocos de baixo custo para a construção civil.
Inúmeros trabalhos científicos já foram publicados em vários congressos nacionais e
internacionais, com materiais compósitos cerâmicos consonânticos ao tema de Tese. A
seguir, apresentam-se alguns trabalhos usando diferentes tipos de formulações,
geometrias e recheios, todos seguindo a mesma linha de pesquisa que se deu início no
ano de 2008.
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Santos (2008) defendeu Mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica da UFRN sobre a construção de 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 9 apresenta a unidade habitacional construída por Santos.

Figura 9. Unidade habitacional construída.

Fonte: Santos, 2008
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Gomes (2010) em sua Dissertação de Mestrado no PPGEM construiu uma
unidade habitacional, 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 10 mostra a unidade habitacional construída.

Figura 10. Unidade habitacional construída por Gomes.

Fonte: Gomes, 2010.
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Souza et al. (2010) apresentaram no VI CONEM em Campina Grande 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. A figura 11 mostra os blocos fabricados de resíduos de PU.

Figura 11. Blocos fabricados com resíduos de PU estudados por Souza.

Fonte: Souza, 2010.

44

Silva (2010) no seu trabalho de Mestrado no PPGEM construiu uma casa
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 análises 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
conforme mostra a figura 12.

Figura 12. Unidade habitacional construída por Silva

Fonte: Silva, 2010.
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Leite (2011) apresentou em Dissertação de Mestrado do PPGEM/UFRN 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 13 mostra os dois modelos de
blocos estudados.

Figura 13. Modelos de blocos estudados por Leite.

Fonte: Leite, 2011.
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Lima (2012) em Dissertação de Mestrado do PPGEM 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 14 mostra
o bloco produzido para construção de casas populares.

Figura 14. Bloco produzido para construção de casas
populares estudado por Lima.

Fonte: Lima, 2012.
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Rodrigues

(2012)

apresentou

em

sua

Dissertação

de

Mestrado

no

PPGEM/UFRN 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 15
mostra o bloco produzido para construção de um quiosque.

Figura 15. Bloco estudado por Rodrigues utilizado para construção de um
quiosque

Fonte: Rodrigues, 2012.
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Vieira (2012) apresentou no 20º CBECIMAT, em Joinville, 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 16 mostra os blocos de pavimentação fabricados.

Figura 16. Blocos de pavimentação fabricados em material
compósito e estudados por Vieira.

Fonte: Vieira, 2012.
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Galvão (2012) apresentou no 20º CBECIMAT, em Joinville 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 17
mostra os corpos de prova para testes de compressão fabricados em material compósito
a base de pó de vidro.

Figura 17. Corpos de prova para testes de compressão fabricados em
material compósito a base de pó de vidro estudado por Galvão.

Fonte: Galvão, 2012
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Santos (2014) apresentou em sua tese de doutorado no PPGEM/UFRN a
fabricação de 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.
Aproximadamente foram fabricados 500 blocos com diferentes formulações para a
construção dos cômodos para que fossem realizados os seguintes testes: estudo
combinado térmico, mecânico e acústica do compósito obtido, em situação real, dos
cômodos. A resistência mecânica dos blocos produzidos esteve acima de 3,0 MPa. A
resistência térmica dos blocos foi comprovada pela diferença 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. A figura
18 Mostra a os cômodos construídos para realização dos ensaios.

Figura 18. Cômodos construídos com diferentes tipos de blocos
para realização dos ensaios por Santos.

Fonte: Santos, 2014
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Materiais das Formulações

Visando obter um material com boas características mecânicas e térmicas para a
fabricação de blocos a serem utilizados na construção civil se fez necessário pesquisar
quais tipos de materiais era possível obter tais propriedades para a formulação desejada.
Além das propriedades já citadas outro fator relevante foi à disponibilidade dos
materiais, todos os materiais envolvidos nas formulações são fáceis de serem
encontrados e de fácil manuseio.
Após feita a seleção dos materiais foi definida como seriam as formulações,
tendo como parâmetros a quantidade de cada material na formulação e o melhor arranjo
nas combinações. Por fim as formulações escolhidas para estudo foram:
 C-G-EPS-A = cimento, gesso, isopor e areia;
 C-RP-G-EPS = cimento, raspa de pneu, gesso e isopor;
 C-RP-G-EPS-A = cimento, raspa de pneu, gesso, isopor e areia;
 C-RP-1/2G-EPS-A cimento, raspa de pneu, ½ gesso, isopor e areia;
O EPS que foi utilizado para compor o compósito é de descarte da construção
cívil, material que ia ter como destino final o lixo.
Parte das placas desse EPS foi triturada para ser misturada ao compósito,
obtendo um EPS com um mesh na faixa de 8,0 a 12 (1,68mm a 2,38mm) permitido
assim se obter uma melhor mistura durante o processor de fabricação do compósito. Foi
observado que quando se usava uma granulometria maior que 12,0 mesh, no momento
que água era adicionada a mistura, a força do empuxo agia sobre o EPS, deixando um
grande número de partículas na superfície do bloco quando a mistura era colocada no
molde.
Para a obtenção do EPS em pó foi utilizado um triturador de EPS fabricado no
Laboratório de Máquinas Hidráulicas. Tal equipamento possuía um disco de fabricação
manual com múltiplas perfurações acoplado a um motor elétrico de 0,75CV. A Figura
19 mostra o triturador e o pó de EPS obtido.
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Figura 19. (A) Triturador de EPS fabricado no LMHES/UFRN,
(B) e o pó de EPS obtido.

A

B

A raspa de pneu utilizada na formulação foi adquirida através de uma doação por
uma empresa localizada no município de Parnamirim, para se fazer uso da mesma se faz
necessário realizar um peneiramento da raspa de pneu, visto quê, há diferentes
tamanhos. A figura 20 mostra os diferentes tamanhos de raspa de pneu após
classificação em diferentes tipos de peneiras.

Figura 20. Raspa de pneu para diferentes peneiramentos.

Os demais materiais (cimento, gesso e areia) foram comprados e adquiridos por
solicitação junto a pós-graduação em engenharia mecânica. Durante o procedimento de
mistura dos elementos para a formação do compósito se fez necessário primeiro
peneirar a areia para a retirada de pedras que poderiam prejudicar o compósito. Feita as
formulações foram fabricados os corpos de prova para os ensaios que serão descritos a
seguir.
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3.2. Ensaios Aplicados

As propriedades mecânicas compreendem a resposta dos materiais às influências
mecânicas externas, manifestadas pela capacidade de desenvolverem deformações
reversíveis e irreversíveis, e resistirem à fratura. Essas características dos são
geralmente avaliadas por meio de ensaios, que indicam dependências tensãodeformação.

3.2.1. Ensaio de resistência à compressão

Para avaliar a resistência mecânica do bloco foi realizado um ensaio de
resistência à compressão. Esse ensaio verificava a capacidade de carga que os blocos
cerâmicos suportavam quando submetidos a forças exercidas perpendicularmente sobre
suas faces opostas e determinava se as amostras ofereciam resistência mecânica
adequada, simulando a pressão exercida pelo peso da construção sobre os blocos.
O não atendimento aos parâmetros normativos mínimos indica que a parede
poderá apresentar problemas estruturais como rachaduras e, consequentemente,
oferecerá riscos de desabamento à construção.
Foram realizados ensaios de resistência à compressão no Laboratório de
Concreto da UFRN utilizando-se uma prensa hidráulica com tensão de alimentação de
220 V – 380 V e carga máxima de 300 toneladas. A Figura 21 mostra a prensa utilizada
para os ensaios de compressão.

Figura 21. Prensa utilizada no ensaio de compressão.
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As normas utilizadas como referência foram a NBR 6461 (ABNT, 1983a) e a
NBR 15270-1 (ABNT, 2005) de blocos cerâmicos, o método de ensaio e as
especificações de resistências mínimas referem-se à aplicação (no caso, vedação) e não
ao tipo de material do qual os blocos são fabricados. Os valores mínimos exigidos por
norma encontram-se na Tabela 4.
A norma brasileira estabelece 07 (sete) classes de resistência à compressão. Essa
resistência é determinada a partir dos resultados obtidos pelas amostras durante o ensaio
ou em função da informação prestada pelo fabricante. No caso de blocos cerâmicos com
largura (L) inferior a 90 mm, a resistência mínima à compressão exigida é de 2,5 MPa.
Independentemente da classificação, todas as amostras de blocos cerâmicos têm de
atender ao requisito mínimo de 1,0 MPa.
Os blocos de vedação são projetados para serem assentados com os furos na
horizontal, podem ser classificados em comuns e especiais. Os blocos comuns são os de
uso corrente e podem ser classificados em A e B conforme sua resistência à
compressão. Os especiais podem ser fabricados em formatos e especificações acordadas
entre o fabricante e construtora, devendo prevalecer as condições das Normas NBR
7173 e da NBR 8042 (blocos cerâmicos para alvenaria).

Tabela 4. Valores de resistência à compressões mínimas segundo ABNT.
Tipo
Vedação

Portante

Resistência à compressão na área bruta (Mpa)
A
1,5
B
2,5
C
4,0
D
7,0
F

10,0

Fonte: ABNT, 2016

Foram fabricados em moldes metálicos vinte e um corpos de prova de cada
formulação para a realização de ensaio de compressão. Os corpos de prova possuíam
um diâmetro de 5 cm e altura de 10 cm. A figura 22 mostra na figura (A) os moldes
usados, na figura (B) os moldes cheios com o material compósito e na figura (C) os
corpos de prova prontos para serem ensaiados.
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Figura 22. (A) Moldes metálicos, (B) Moldes com o compósito, (C) corpos de prova.

A

B

C

.

3.2.2. Procedimentos para a realização dos ensaios de absorção, índice de vazios e
massa especifica da amostra seca.

Para a determinação da massa especifica, absorção e índice de vazios foram
fabricados corpos de prova para todas as formulações utilizando um recipiente de 150
ml. Os corpos de prova passaram por uma série de etapas até a obtenção dos resultados
conforme será descrito mais a frente.
De inicio foi feito um ensaio com os corpos de prova sem qualquer tipo de
pintura

ou

impermeabilização,

e

depois,

utilizou-se

uma

tinta

de

parede

impermeabilizante na cor branca de nome Vedapren / Vedacit para se ter uma
comparação dos resultados sem pintura, conforme mostrado na Figura 23.

Figura 23. Corpos de prova fabricados para o ensaio de absorção.
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Os corpos de prova passaram por um processo de cura à temperatura ambiente
durante um período de 28 dias. Em seguida foram colocados em uma estufa onde
passaram mais 3 dias secando a uma temperatura de 105 a 110 ºC. A Figura 24 mostra a
estufa usada para a secagem das amostras.

Figura 24. Estufa utilizada na secagem das amostras.

Todos os procedimentos para a realização desse ensaio foram realizados no
Laboratório de Construção Civil da UFRN situado no Núcleo Industrial de Tecnologia
(NIT) com a ajuda de um Técnico de Laboratório.
Após a secagem da amostra os corpos de prova foram pesados utilizando-se uma
balança de precisão modelo Ohaus Adventurer Pro – 2100 G / 0,01 G com calibração
automática para a obtenção da massa seca (Ms), e logo em seguida foram colocadas em
um tanque com água onde ficaram imersas por um período de 3 dias. A Figura 25
mostra (A) a balança utilizada e (B) as amostras imersas, respectivamente.
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Figura 25. (A) Balança de precisão utilizada e
(B) amostras imersas.

A

B

Após retiradas as amostras foram levadas para um caldeirão onde passaram mais
5 horas em um processo de fervura. A Figura 26 mostra esse processo de fervura
essencial para se obter a massa saturada pós imersão e fervura (Msat).

Figura 26. Amostras dentro do caldeirão durante o processo de fervura.
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Após às 5 horas de fervura as amostras foram novamente pesadas para se
determinar a (Ms). E depois mergulhadas em um balde para se determinar a massa da
amostra imersa (Mi) após fervura. Na pesagem da Mi foi usado uma espécie de gaiola,
presa a parte inferior da balança, onde foi colocada a amostra que estava imersa em
água dentro de um balde. A Figuras 27 mostra as pesagens efetuadas.

Figura 27. (A) Pesagem da Ms e (B) Mi após fervura.

A

B

Conhecendo-se os resultados da Msat, Ms e Mi, determinam-se os parâmetros
desse ensaio. Posteriormente, foram realizadas as mesmas etapas para as amostras
pintadas conforme mostra a Figura 28.

Figura 28. Corpos de prova pintados e a tinta utilizada.
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Quanto à pintura, foram respeitadas as instruções fornecidas pelo fabricante.
Foram dadas três demãos de tinta com intervalos de no mínimo 6 horas entre elas. A
primeira demão com um acréscimo de 10% de água a tinta e as outras duas demãos só
com a tinta, sem diluição com água.
3.2.3. Determinação do percentual de absorção de água

Para esse ensaio utilizou-se a Norma NBR 9778 versão corrigida 2005 que exige
que os corpos de prova de várias formulações do compósito. O teor de absorção de
água é calculado pela equação abaixo.
A (%) = Msat - Ms x 100
Ms

(1)

onde: A(%) = teor de absorção em porcentagem; Msat = massa da amostra
saturada em água após imersão e fervura; Ms = massa da amostra seca em estufa.

3.2.4. Índice de vazios

Iv (%) = Msat - Ms x 100

(2)

Msat - Mi

onde: Iv: Índice de vazios; Mi: massa da amostra saturada imersa em água após
fervura.

3.2.5. Determinação da massa específica da amostra seca

Para a determinação da massa específica do compósito foram feitos corpos de
prova usando copos descartáveis de 150 cm3, e depois de curados, mediu-se suas
massas. A massa específica é a relação entre a massa e o volume do compósito.
s =

Ms
Msat – Mi

(3)
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Onde:  = massa específica da amostra seca (g/cm3); Msat = massa da amostra
saturada em água após imersão e fervura; Ms = massa da amostra seca em estufa; Mi:
massa da amostra saturada imersa em água após fervura.
Esse parâmetro é muito importante para um material a ser utilizado na
construção de casas, pois um alto índice de absorção de água pode comprometer a
resistência do bloco produzido, diminuindo seu tempo de vida, além de trazer prejuízos
a estética da construção.

3.2.6. Densidade Aparente

Para determinar a densidade aparente, foram retiradas 3 pequenas amostras
medindo aproximadamente 1 cm³ dos corpos de prova após 28 dias de cura das diversas
formulações estudadas. A determinação da densidade aparente foi através do
equipamento medidor de densidade DSL 910. A Figura 29 mostra (A) o equipamentos e
(B) as amostras. 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.

Figura 29. (B) Amostras da densidade aparente e
(A) o equipamento DSL 910 utilizado.

A

B

3.2.7. Propriedades Térmicas
Para determinar as propriedades térmicas foi utilizado o equipamento KD2 Pro.
Esse equipamento é um analisador térmico totalmente portátil. Ele usa o método de
linha transitória de fonte de calor para medir a condutividade térmica, resistividade,
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difusividade e calor específico. Esse equipamento vem em um kit contendo o aparelho,
um cabo com o sensor que pode ser inserido para dentro do meio que deseja medir,
brocas para a realização dos furos, gabaritos para a marcação dos furos e pasta térmica.
O sensor de agulha única mede a condutividade térmica e resistividade;
enquanto o sensor de agulha dupla também mede a capacidade de calor específico
volumétrico e difusividade. Ao contrário de outros sistemas de agulhas térmicas, o KD2
Pra corrige desvio de temperatura linear que pode causar grandes erros. No caso do
nosso ensaio foi usado um sensor de agulha dupla. A figura 30 mostra (A) o Kit
contendo o aparelho e seus apetrechos e (B) o aparelho.

Figura 30. (A) Kit e (B) Equipamento KD2 Pro usado
para medir as propriedades térmicas.

A

B

Para a realização desse ensaio foram usados cinco corpos de prova para cada
formulação com 10,0 centímetros de altura e diâmetro de no mínimo 5,0 centímetros
para cada formulação. Foram feitos dois furos nos corpos de prova conforme o sensor
que seria utilizado, em seguida foi passado um pouco de pasta térmica no sensor para
melhorar a condutividade e o sensor foi inserido na amostra. O tempo de realização para
esse ensaio girava em torno de vinte minutos, pois tem o tempo de leitura do aparelho e
mais 15 minutos de espera entre uma medição e outra. Todo passo a passo é mostrado
na figura 31 (A) marcação, (B) furos, (C e D) ensaio sendo feito.
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Figura 31. Procedimentos realizados para o ensaio (A) marcação do furo,
(B) furos realizados, (C e D) equipamento realizando a leitura.

A

B

C

D

3.3. Composição dos blocos

Para a fabricação dos blocos foi escolhido a formulação que apresentou as
seguintes proporções em volume: 1,0 parte de gesso + 1,0 Parte de isopor triturado + 1,0
parte de raspa de pneu + 1,0 parte de cimento + 0,4 parte do volume total de água, além
de recheio com placas de EPS reciclados conveniente das sobras dos resíduos da
construção civil, latas vazias de 350 ml de cerveja ou refrigerante totalizando 12 latas
por bloco e garrafas de água mineral de 500 ml totalizando 11 garrafas por bloco.
Lembrando que as dimensões do bloco são de: C = 79 cm; L = 28 cm e E = 10 cm, com
área de 0,022 m² e volume de 0,021 m³. A Figura 32 apresenta o bloco produzido.
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Figura 32. Bloco finalizado.

3.4. Fabricação dos blocos

Para se fabricar o bloco escolhido com recheio de placas de EPS reciclados das
sobras de blocos de EPS que seriam utilizados pela construção civil, seguiu os
procedimentos abaixo. As Figuras de 33 a 39 mostram as várias etapas do processo de
fabricação dos blocos.


Corte das placas de EPS para serem colocadas como recheio no interior do
bloco.

Figura 33. (A e B) equipamento usado para cortar o isopor e (C) espessura de 5 cm
da placa de EPS.

A

B

C
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Montagem do molde; - A Figura 34 mostra o molde utilizado para a
fabricação dos blocos.
Figura 34. (A e B) Vistas diferentes do molde usado para
fabricação dos blocos.

A

B



Aplicação do desmoldante na forma, óleo;



Peneiramento e remoção das impurezas prejudiciais à fabricação dos blocos;



Dosagem dos componentes para a fabricação dos blocos;



Mistura e homogeneização a seco dos componentes – A Figura 35 mostra a
mistura dos componentes para obtenção da massa seca do compósito;

Figura 35. Mistura dos constituintes do compósito a seco.
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A mistura é colocada em um recipiente e se acrescenta água aos poucos no
valor de 30% do volume total da mistura;



Homogeneização da mistura com água – A Figura 36 mostra a adição de
água na massa seca para obtenção do compósito;

Figura 36. Preparação do compósito com adição de água.



Enchimento do molde com o compósito;



Colocação dos diferentes recheios;
A Figura 37 mostra a colocação dos recheios utilizados no molde;

Figura 37. (A) colocação das garrafas, (B) colocação das latas, (C) colocação das
Placas de Eps.

A

B

C
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Finalização do Bloco - A Figura. 38 mostra os blocos finalizados esperando
a cura
Figura 38. Blocos no molde esperando o tempo de cura.



Após 10 minutos, remoção dos componentes do molde;



Acompanhamento da cura – A Figura 39 mostra o bloco finalizado, depois
de retirada do molde.

Figura 39. Bloco pronto depois de retirado do molde.

3.5. Construção do espaço ciência e tecnologia

O Espaço Ciência foi construído entre uma sala de aula e uma biblioteca na
Escola Estadual Raimundo Soares localizado na Rua Patos, S/N - Cidade da Esperança,
Natal - RN, 59070-170 aproveitando as duas paredes laterais desse espaço. Foram
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utilizados cerca de 75 blocos na referida construção. As figuras 40 a 42 mostram as
paredes que foram construídas com os blocos e suas marcações para a realização da
verificação das temperaturas.

Figura 40. Parede da frente.

.
Figura 41. Parede externa onde foi realizado
a verificação das temperaturas.

1° Ponto = Bloco com recheio de EPS.
2° Ponto = Bloco com recheio de Latas.
3º Ponto = Bloco com recheio de Garrafas.
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Figura 42. Foto da parede interna onde
foi verificada as temperaturas internas.

1° Ponto = Bloco com recheio de EPS
2° Ponto = Bloco com recheio de Latas
3º Ponto = Bloco com recheio de Garrafas

Foi calculada a área do bloco de compósito, para que fosse determinado o
número de tijolos necessário para construir o espaço ciência e tecnologia.
O Espaço Ciência possui uma área de 27,0 m² (6,28 m x 4,30). Altura das
paredes de 2,44 m e espessura de 10 a 13 cm.
A análise do desempenho térmico das unidades residenciais foi feita para o
período diurno, considerado o período mais crítico para o desempenho térmico das
edificações considerando as características do clima local.
Foram coletadas de forma direta na habitação em análise, as temperaturas das
paredes internas, externas do lado exposto ao sol (SUL) e do ambiente interno a cada 15
minutos, no intervalo de oito horas, 8:00 as 16:00 horas. Foram também coletadas para
o mesmo período a sensação térmica do ambiente externo e a radiação solar global.
Para as medidas das temperaturas interna e externa dos blocos submetidos a
radiação solar utilizou-se um termômetro infravermelho laser com 31/2 dígitos,
resolução de 0,1°C e precisão de +_2,0% da leitura, mostrado na Figura 43.
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Figura 43. Termômetro a laser utilizado para
medir as temperaturas nos blocos.

3.6. Área de estudo – cidade de natal-RN
A cidade de Natal situa-se no centro geodésico da América do Sul, com as
coordenadas geográficas, 05º47‟42” latitude Sul e 35º12‟34” longitude Oeste e altitude
de 30 metros acima do nível do mar. O clima da cidade é o tropical úmido, com
temperatura média em torno de 28 °C. (GEOGRAFOS, 2015)
Devido a sua proximidade com a Linha do Equador, alguns dias na capital
potiguar chegam a ter 15 horas de sol. Durante todo o ano não se percebem mudanças
drásticas no clima (salvo exceções), tendo como resultado um inverno quente, marcado
apenas por chuvas entre os meses de julho e agosto.
Devido a sua localização privilegiada no continente, Natal recebe ventos
constantes, o que torna o clima mais agradável e que segundo um estudo feito pela
NASA, a cidade torna-se a detentora do ar mais puro das Américas. Além disso, as
dunas de areia funcionam como filtro natural para a água (CAMMAR TURISMO,
2016). A figura 43 mostra o mapa do estado do Rio Grande do Norte e a localização da
sua capital, a cidade de Natal.
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4. RESULTADOS DOS ENSAIOS

4.1. Resultados do ensaio de resistência à compressão

A Tabela 5 apresenta os valores de resistência à compressão, obtidos para todas
as configurações testadas, após 07, 14 e 28 dias de cura.

Tabela 5. Resistência à compressão para todas as formulações estudadas.
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPa)
FORMULAÇÃO
07 DIAS
14 DIAS

28 DIAS

C-G-EPS-A

2,90

2,66

2,67

C-RP-G-EPS

2,09

2,26

2,32

C-RP-G-EPS-A

2,40

2,18

2,05

C-RP-1/2G-EPS-A

1,21

2,10

1,71

O gráfico da Fig. 44 mostra o comportamento assumido por todas as
formulações estudadas com relação à resistência mecânica.

Figura 44. Comportamento da resistência mecânica para todas as
formulações estudadas.

Ensaio de Compressão (MPa)
Resistência (MPa)

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
C-G-EPS-A

C-RP-G-EPS

C-RP-G-EPSA

C-RP-1/2GEPS-A

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
(MPa) 07 DIAS

2,90

2,09

2,40

1,21

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
(MPa) 14 DIAS

2,66

2,26

2,18

2,10

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
(MPa) 28 DIAS

2,67

2,32

2,05

1,71
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Segundo (SANTOS, 2014) á formulação padrão geralmente utilizada na
indústria da construção civil, 1C – 1CAL – 3A (7,08 MPa), relacionando este dado com
o resultado o obtido para o material proposto obtido foi muito inferior. Esse decréscimo
pode ser explicado pela presença de dois elementos causadores de fragilidade, o gesso e
o EPS. Esses elementos foram colocados na composição do compósito para dar maior
agilidade ao processo de fabricação dos blocos e aumentar a sua resistência térmica.
A quantidade de areia utilizada, apenas uma parte, deveu-se também a pretensão
de obter-se um compósito com baixa massa específica, para proporcionar a obtenção de
um bloco de baixo peso, facilitar seu transporte e seu assentamento pelo trabalhador
edificador.
A resistência mecânica a compressão da formulação com maior desempenho
esteve 8,0% acima da apontada pela norma, podendo ser classificado como alvenaria de
vedação tipo A. As outras formulações estudadas podem ser enquadradas na categoria
alvenaria de vedação tipo B.
Nenhuma das formulações pode ser utilizada como alvenaria portante, como
alvenaria estrutural. A mistura isopor-pneu, não produziu uma resistência mecânica
elevada, em função de dois resíduos estarem em combinação, diminuindo-se a
contribuição da matriz na formulação.

4.2. Absorção de água

A Tabela 6 apresenta os valores médios determinados para cinco amostras de
cada formulação do compósito experimentadas sem ser pintadas.

Tabela 6. Percentual de absorção de água para as amostras não pintadas.
TIPO DE
FORMULAÇÃO

Mseca
(g)

Msaturada
(g)

Mimersa
(g)

Absorção de água
(%)

C-G-EPS-A

159,18

242,52

94,98

52,42

C-RP-G-EPS

150,2

224,32

79,22

49,38

C-RP-G-EPS-A

174,36

245,56

97,32

41,00

C-RP-1/2G-EPS-A

181,57

249,79

101,62

37,65
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A NBR 15270-1/2005 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 acima, porém não
inviabilizam a utilização dos blocos fabricados. Pode-se aplicar uma pintura com maior
capacidade de isolamento às intempéries para minimizar esse problema.
Constatou-se que a raspa de pneu trouxe uma contribuição importante no sentido
de uma diminuição de absorção de água, quando se comparam as formulações 1 e 3,
cuja diferença entre elas é a adição de raspa de pneu na formulação 3. O gesso trouxe
uma contribuição negativa em relação a essa propriedade. A formulação 4, com metade
do percentual de gesso, foi a que apresentou o menor nível de absorção. Portanto, a
utilização no gesso no compósito traz prejuízo a essa importante propriedade de um
bloco de alvenaria para edificação.
A formulação que apresentou um menor percentual de absorção de água foi a CRP-1/2G-EPS-A, muito acima da permitida pela norma, porém 28,2% menor em
relação a formulação de maior absorção, C-G-EPS-A.
Essa maior absorção de todas as formulações do compósito se deve a presença
de um material mais permeável do que cimento, areia e cal, da formulação padrão, no
caso o gesso.
Como o nível de absorção foi mais alto que o permitido pela norma, utilizou-se o
procedimento de pintar as amostras com uma tinta impermeabilizante para aplicação em
parede.
Blocos similares com resíduos de EPS e de mármore/granito foram fabricados e
uma residência foi edificada (SANTOS, 2014). Tais blocos apresentavam também
percentual de absorção de água acima do permitido pela norma e após mais de dois anos
de edificadas as paredes continuam intactas, sem comprometimento pela absorção de
água e umidade, tendo recebido apenas uma camada de tinta impermeabilizante.
Essa constatação prática leva a crer que o comportamento de uma residência
edificada com o material compósito estudado terá comportamento similar.
As formulações contendo raspa de pneu (RP) obtiveram um percentual de
absorção inferior, devido o maior grau de impermeabilidade da borracha.
A Tabela 7 apresenta os valores médios determinados para cinco amostras
impermeabilizadas de cada formulação do compósito experimentadas.
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Tabela 7. Percentual de absorção de água para as amostras pintadas.
TIPO DE
FORMULAÇÃO

Mseca
(g)

Msaturada
(g)

Mimersa
(g)

Absorção de água
(%)

C-G-EPS-A

166,52

246,62

95,76

48,15

C-RP-G-EPS

158,60

230,70

80,42

45,45

C-RP-G-EPS-A

181,02

249,66

97,68

38,07

C-RP-1/2G-EPS-A

187,04

254,52

102,16

36,15

A impermeabilização trouxe uma diminuição média do percentual de absorção
de água de 7,0 %, comprovando sua eficácia. Essa redução de percentual de absorção de
água foi pouco significativa, embora se tenha utilizado uma tinta impermeabilizante de
excelente qualidade. A maior redução foi na amostra C-G-EPS-A com redução de
8,15%. Para uma maior diminuição de absorção de água poder-se-ia aplicar uma fina
camada de cimento nas paredes.
O gráfico das Figuras 45 e 46 mostram o comportamento dos parâmetros durante
o processo de ensaio para determinação do percentual de absorção de água do
compósito.

Figura 45. Comportamento dos parâmetros das massas para
o calculo do ensaio de absorção de água.

Absorção de Água (g)
300,00
250,00
200,00

249,79

181,57
150,2

150,00

94,98

79,22
37,65

174,36

159,18

101,62
100,00
50,00

245,56

242,52
224,32

49,38

52,42

97,32
41,00

0,00
Ms Msat Mi ABS
C-RP-1/2G-EPS-A

Ms Msat Mi ABS
C-RP-G-EPS

Ms Msat Mi ABS
C-G-EPS-A

Ms Msat Mi ABS
C-RP-G-EPS-A
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Figura 46. Análise comparativa dos parâmetros do ensaio de absorção
de água sem pintura e com pintura.

Ensaio de Absorção (%)
60

40

52,42

49,38 45,45

50
37,65

48,15

41
38,07

36,15

30
20
10
0
C-RP-1/2G-EPS-A

C-RP-G-EPS

C-G-EPS-A

Amostra sem Pintura

C-RP-G-EPS-A

Amostra com pintura

Conforme dito anteriormente A impermeabilização trouxe uma diminuição
média do percentual de absorção de água de 7,0 %. Visando uma redução maior desse
percentual, pode-se realizar mais mãos de tinta nas amostras além das recomendadas
pelo fabricante para tentar reduzir essa absorção.

4.3. Índice de vazios

A Tabela 8 apresenta os valores médios determinados para cinco amostras de
cada formulação do compósito experimentadas e a Tabela 9 os mesmos valores, porém,
para as amostras pintadas.

Tabela 8. Índice de vazios para as formulações do compósito estudadas.
TIPO DE FORMULAÇÃO

Iv

C-G-EPS-A

56,48

C-RP-G-EPS

51,07

C-RP-G-EPS-A

48,03

C-RP-1/2G-EPS-A

46,02
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Tabela 9. Percentual de absorção de água para as formulações pintadas do
compósito.
TIPO DE FORMULAÇÃO

Iv

C-G-EPS-A

53,08

C-RP-G-EPS

51,04

C-RP-G-EPS-A

45,15

C-RP-1/2G-EPS-A

44,30

O gráfico da Figura 47 mostra o percentual do índice de vazios nas amostras
durante o processo de ensaio para determinação do percentual de absorção de água do
compósito.
Figura 47. Resultados dos índices de vazios.

Índice de Vazios
60,00
51,07
51,04
50,00 46,02
44,30
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
C-RP-1/2G-EPS-A C-RP-G-EPS

56,48
53,08

C-G-EPS-A

Amostra sem Pintura

48,03
45,15

C-RP-G-EPS-A

Amostra com Pintura

Conforme mostrado na figura acima a formulação com o menor índice de vazios
foi a formulação C-RP-1/2G-EPS-A. Como havia de se esperar coincidiu com a mesma
formulação do ensaio de absorção que obteve o menor percentual de absorção, o que
indica que quanto menor o índice de vazios menos será a absorção de água pelo corpo
de prova.
Conforme mostra a figura 47 as amostras pintadas tiveram uma pequena redução
no percentual do índice de vazios, em consonância com o comportamento observado
para a absorção de água. A maior redução foi na amostra C-G-EPS-A, correspondente a
6,02%.
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4.4. Massa específica dos elementos constituintes do compósito

A Tabela 10 apresenta os valores de massa específica para os elementos
constituintes de todas as formulações do compósito estudadas.
Tabela 10. Massa específica dos elementos constituintes do compósitos.
ELEMENTO
MASSA (g)
MASSA ESPECÍFICA (kg/m³)
190,2
1266,7
AREIA
137,3
913,3
CIMENTO
116,1
773,3
GESSO
56,2
373,3
RASPA DE PNEU
3,0
20,0
ISOPOR
Percebe-se que há uma grande diferença de massa específica entre os elementos
constituintes do compósito, mais significativa entre isopor e areia. A areia é o elemento
de maior massa específica, seguida do cimento e do gesso.

4.5. Densidade Aparente

A Tabela 11 apresenta os resultados dos ensaios de densidade aparente das
diferentes formulações do compósito estudadas.
Tabela 11. Densidade aparente dos compósitos.

Formulações
C-RP-G-EPS-A
C-RP-G-EPS

Densidade Aparente (g/cm³)
1º
2º

3º

Média

1,362

1,619

1,349

1,443

1,305

1,277

1,196

1,259

1,286

1,472

1,408

1,389

1,801

1,888

1,621

1,770

C-RP-1/2G-EPS-A
C-G-EPS-A

Os resultados da densidade aparente encontradas para as formulações variou de
1.259 g/cm3 na formulação C-RP-G-EPS para 1.770 g/cm3 na formulação C-G-EPS-A.
A densidade aparente de todas as formulações ficou abaixo da densidade aparente
relativa aos tijolos cerâmicos (1,80 g/cm3) e concreto (2,20 g/cm3) (SANTOS, 2014).
Essa menor densidade aparente da formulação C-RP-G-EPS se deu pela falta de
areia na sua formulação visto quê a areia possui densidade de 1,38 g/cm. Essa
diminuição da densidade induz a uma maior facilidade de transporte e de assentamento
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dos blocos. O gráfico da Figura 48 mostra o comportamento da a média dos valores da
densidade aparente para as quatro formulações testadas.

Figura 48. Resultado da densidade aparente das amostras.

Densidade Aparente
1,770
1,443

1,389

1,259

C-RP-G-EPS-A

C-RP-G-EPS

C-RP-1/2G-EPS-A

C-G-EPS-A

Densidade Aparente (g/cm³)

Entre às quatros formulações mostradas na figura 48, à formulação C-RP-G-EPS
apresentou a menor densidade aparente apresentando 1,259 g/cm³, isso ocorreu devido a
não presença da areia na sua formulação, já que a areia possui uma massa específica
bem maior em relação aos outros elementos da formulação.
3.1.1 4.6. Análise térmica das diferentes formulações dos compósitos

A Tabela 12 apresenta os resultados dos ensaios térmicos para todas as
formulações do compósito.
Tabela 12. Resultados dos ensaios térmicos da composição C-RP-1/2G-EPS-A.
C-RP-1/2G-EPS-A
1

2

3

4

5

Média

K (W/mK)

0,671

0,669

0,612

0,722

0,693

0,673

c (Mj/m³K)

2,095

2,144

1,967

2,003

2,065

2,055

d (mm²/s)

0,32

0,312

0,311

0,361

0,335

0,328

r (°C cm/w)

149

149,4

163,4

138.5

144,4

151,6

Erro

0,0135

0,0136

0,0157

0,0134

0,015

0,014
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Abaixo temos o gráfico na Figura 49 mostrando os resultados obtidos para a
formulação C-RP-1/2G-EPS-A.
Figura 49. Ensaio Térmico da formulação C-RP-1/2G-EPS-A

Ensaio Térmico da formulação
C-RP-1/2G-EPS-A
K (W/mK)

c (Mj/m³K)

d (mm²/s

r (K m/W)

2,055

1,489

0,673
0,328

A Tabela 13 apresenta os resultados dos ensaios térmicos para todas as
formulações do compósito.

Tabela 13. Resultados dos ensaios térmicos da composição C-G-EPS-A
C-G-EPS-A
1

2

3

4

5

Média

K (W/mK)

0,526

0.532

0,489

0,515

0,511

0,510

c (Mj/m³K)

1,682

1,702

1,635

1,628

1,605

1,650

d (mm²/s

0,313

0,313

0,299

0,316

0,318

0,312

r (°C cm/w)

189,9

187,9

204,4

194,2

195,6

194,4

Erro

0,0168

0,0171

0,0181

0,0172

0,0188

0,0176
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Abaixo nos temos o gráfico na Figura 50 mostrando os resultados obtidos para a
formulação C-G-EPS-A.
Figura 50. Ensaio Térmico da formulação C-G-EPS-A

Ensaio Térmico da formulação
C-G-EPS-A
K (W/mK)

c (Mj/m³K)

d (mm²/s

r (K m/W)

1,900
1,650

0,510
0,312

A Tabela 14 apresenta os resultados dos ensaios térmicos para todas as
formulações do compósito.

Tabela 14. Resultados dos ensaios térmicos da composição C-RP-G-EPS
C-RP-G-EPS
1

2

3

4

5

Média

K (W/mK)

0,397

0,403

0,465

0,393

0,403

0,412

c (Mj/m³K)

1,914

1,881

2,198

1,573

1,600

1,833

d (mm²/s

0,208

0,214

0,211

0,250

0,252

0,227

r (°C cm/w)

251,8

248,0

215,2

254,4

248,3

243,5

Erro

0,0189

0,0111

0,0122

0,0119

0,0114

0,0131
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Abaixo nos temos o gráfico na Figura 51 mostrando os resultados obtidos para a
formulação C-RP-G-EPS
Figura 51. Ensaio Térmico da formulação C-RP-G-EPS.

Ensaio Térmico da formulação C-RP-G-EPS
K (W/mK)

c (Mj/m³K)

d (mm²/s

r (K m/W)

2,435

1,833

0,412
0,227

A Tabela 15 apresenta os resultados dos ensaios térmicos para todas as
formulações do compósito.

Tabela 15. Resultados dos ensaios térmicos da composição C-RP-G-EPS-A
C-RP-G-EPS-A
1

2

3

4

5

Média

K (W/mK)

0,496

0,456

0,467

0,44

0,518

0,475

c (Mj/m³K)

1,917

1,309

1,708

1,382

1,897

1,643

d (mm²/s

0,259

0,349

0,274

0,318

0,273

0,295

r (°C cm/w)

201,6

219,1

214,0

227,3

192,9

210,1

Erro

0,018

0,0267

0,0138

0,0221

0,0169

0,020
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Abaixo nos temos o gráfico na Figura 52 mostrando os resultados obtidos para a
formulação C-RP-G-EPS-A.
Figura 52. Ensaio Térmico da formulação C-RP-G-EPS-A.

Ensaio Térmico da formulação
C-RP-G-EPS-A
K (W/mK)

c (Mj/m³K)

d (mm²/s

r (K m/W)
2,110

1,643

0,475
0,295

O gráfico da Figura 53 mostra a média dos valores da condutividade térmica das
quatro formulações.

Figura 53. Resultado da condutividade térmica das quatro formulações.

Condutividade Térmica
0,673
0,510

0,475
0,412

K (W/mK)

K (W/mK)

K (W/mK)

K (W/mK)

C-RP-1/2G-EPS-A

C-G-EPS-A

C-RP-G-EPS

C-RP-G-EPS-A
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Em relação a condutividade térmica, parâmetro muito importante para o material
do qual os blocos serão obtidos, que pode ser um parâmetro balizador de um maior
nível de conforto térmico gerado, a formulação de melhor desempenho foi C-RP-GEPS, onde tem-se dois elementos de baixa condutividade térmica ( EPS e raspa de
pneu), um deles com um dos menores níveis desse parâmetro de todos os materiais de
engenharia. Isso explica o melhor resultado em relação as outras formulações testadas,
um maior índice de vazios e o compósito formado por esses dois materiais de excelente
resistência térmica, produzindo um bloco de condutividade térmica inferior a de um
tijolo maciço( 0,72 W/m. K) e competitivo com tijolo furado em torno de 0,4W/m K.
Apesar das significativas diferenças percentuais entre as formulações do
compósito estudadas em relação a esse parâmetro, 63,4% entre as formulações C – RP –
G – EPS – A e C – RP – G – EPS, todas as formulações testadas apresentam valores de
condutividade térmica menor que do tijolo maciço.
O gráfico da Figura 54 mostra a média dos valores da difusividade térmica das
quatros formulações.

Figura 54. Resultado da difusividade térmica das quatro formulações.

Difusividade Térmica
0,328

0,321

0,295
0,227

d (mm²/s)

d (mm²/s)

d (mm²/s)

d (mm²/s)

C-RP-1/2G-EPS-A

C-G-EPS-A

C-RP-G-EPS

C-RP-G-EPS-A

Apresentando o mesmo comportamento da condutividade térmica, o melhor
desempenho foi da formulação C-RP-G-EPS, demonstrando a consonância entre esses
dois parâmetros balizadores de conforto térmico de que um material pode proporcionar,
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associados a facilidade ou dificuldade de passagem da passagem da horda térmica por
uma material. As vezes a difusividade térmica, que está associada a condutividade,
densidade e calor específico é mais utilizada como parâmetro principal de análise
térmica de um material, expressando com mais fidedignidade a resistência térmica de
um material.
O gráfico da Figura 55 mostra a média dos valores da capacidade térmica das
quatros formulações.

Figura 55. Resultado da capacidade térmica das quatro formulações.

Capacidade Térmica Volumétrica
2,055
1,650

1,833

1,643

c (Mj/m³K)

c (Mj/m³K)

c (Mj/m³K)

c (Mj/m³K)

C-RP-1/2G-EPS-A

C-G-EPS-A

C-RP-G-EPS

C-RP-G-EPS-A

A capacidade térmica é a grandeza física que determina a relação entre a
quantidade de calor fornecida a um corpo e a variação de temperatura observada neste.
Na capacidade térmica volumétrica a formulação C-RP-G-EPS-A apresentou o
resultado mais baixo, isso quer dizer que em relação as outras formulações a quantidade
de energia na forma de calor que chegou nas amostras fez com que nessa amostra a sua
temperatura tenha alterado antes das demais que necessitavam de mais temperatura.
O gráfico da Figura 56 mostra a média do valor da resistividade térmica das
quatros formulações.
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Figura 56. Resultado da resistividade térmica das quatro formulações.

Resistividade Térmica
243,54
210,98

194,4
151,55

Ho (°C cm/w)

Ho (°C cm/w)

Ho (°C cm/w)

Ho (°C cm/w)

C-RP-1/2G-EPS-A

C-G-EPS-A

C-RP-G-EPS

C-RP-G-EPS-A

A resistividade térmica de um material expressa o nível de condução térmica de
um material, comprovando que o material de melhor desempenho, com a presença de
dois bons isolantes térmicos, raspa de pneu e EPS, foi a formulação C – RP – G – EPS,
com a presença percentual de 25% para cada material, com resistividade térmica maior
que a formulação de pior desempenho C – RP – G – EPS - A, em torno de 60,7%. C.
A presença de EPS e raspa de pneu nas formulações trouxe um aumento da capacidade
de resistência térmica do compósito e a presença de dois materiais em quatro, com
percentuais de 25% cada no compósito, fez da formulação C – RP – G – EPS a mais
viável termicamente.

4.7. Análise de resistência térmica dos blocos fabricados com diferentes tipos de
recheio

Para avaliar-se a resistência térmica dos blocos com diferentes recheios foram
medidas as temperaturas externas e internas dos blocos e determinadas as diferenças de
temperatura propiciadas pelos blocos, com interferência direta dos materiais dos
recheios. As Tabelas 16, 17 e 18 apresentam os resultados médios calculadas paras as
diferenças de temperaturas medidas entre as superfícies externas e internas dos blocos,
já as Figuras 57 a 67 mostram os blocos e seus recheios e os respectivos gráficos de
cada formulação mostrando os valores durante os três dias de testes e sua média.
Os dados médios horários da Tabela acima foram calculados a partir das
temperaturas externas e internas da parede mais exposta a radiação solar no período de 8
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as 16:00 horas, sendo medidas de 15 em 15 minutos. A diferença de temperatura média
máxima foi de 8,62 para esse tipo de recheio (latas) e a diferença máxima de
temperatura pontual foi de 11,6°C.
Esse pico de gradiente refletiu a boa resistência térmica do bloco, sendo
prenúncio de uma viabilidade de obtenção de bom conforto térmico em uma residência
construída com os blocos de compósito com esse tipo de recheio. O gráfico da figura 58
abaixo mostrar a variação das temperaturas do bloco com recheio de latas para os três
dias de testes.

Figura 57. (A) Colocação do recheio de latas e
(B) preenchimento do bloco com material compósito.

A

B
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Figura 58. Variação de temperatura dos blocos com recheios de latas.

Tabela 16. Resultados das variações para o recheio de latas.

Latas

1º Dia

2º Dia

3º Dia

Média

Tempo (Horas)

∆T (°C)

∆T (°C)

∆T (°C)

∆T (°C)

08—09

1,34

2,24

2,64

2,07

09—10

1,88

3,20

3,98

3,02

10—11

3,08

4,00

5,58

4,22

11—12

2,85

3,28

5,90

4,01

12—13

4,80

7,47

9,43

7,23

13—14

7,30

7,85

10,65

8,60

14—15

7,80

8,98

9,08

8,62

15—16

5,55

7,95

8,85

7,45

Média

4,32

5,74

7,38

5,81

Observando a tabela 16, o horário que teve as maiores variações de temperatura
foi entre o período de 13:00 às 15:00, e as temperaturas foram aumentando ao passar
dos dias. No terceiro dia no horário de maior temperatura a variação de temperatura
chegou a 10,65 ºC.
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Figura 59. Média dos três dias das variações de temperatura
dos recheios de latas.

Acima temos as médias das variações para os três dias. Conforme aconteceu
com as variações de temperatura que sofrerem um aumento no decorrer dos dias as
médias tiveram o mesmo comportamento.
Figura 60. (A) Garrafas sendo colocadas no molde
e (B) bloco com recheio de Garrafas.

A

Fonte: RODRIGUES, 2012.

B
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Figura 61. Variação de temperatura dos blocos com recheios de garrafas.

Tabela 17. Resultados das variações para o recheio de garrafas.

Garrafas

1º Dia

2º Dia

3º Dia

MÉDIA

Tempo (Horas)

∆T (°C)

∆T (°C)

∆T (°C)

∆T (°C)

08—09

1,78

2,14

2,8

2,24

09—10

2,6

3,4

3,88

3,29

10—11

4,08

4,48

5,83

4,80

11—12

3,88

5,38

7,05

5,44

12—13

6,1

7,6

9,48

7,72

13—14

8,27

7,97

10,73

8,99

14—15

6,77

8,73

9,25

8,25

15—16

6,88

7,58

8,88

7,78

Média

5,045

5,91

7,2375

6,06

Observando a tabela 17, o horário que teve as maiores variações de temperatura
foi entre o período de 13:00 às 15:00, e as temperaturas foram aumentando ao passar
dos dias. No terceiro dia no horário de maior temperatura a variação de temperatura
chegou a 10,73 ºC. Em relação os blocos com recheios de lata houve um aumento nas
variações mostrando que o recheio de garrafas foi mais eficiente em relação ao de latas.
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Figura 62. Média dos três dias das variações de temperatura
dos recheios de garrafas.

Para esse recheio de garrafas PETs de água mineral a diferença de temperatura
média máxima foi de 8,99 e a diferença máxima de temperatura pontual foi de 11,7°C.
A diferença máxima de temperatura pontual foi praticamente igual, porém a diferença
média foi 4,3% maior, o que já era esperado, em função do maior poder de isolamento
das garrafas plásticas.
Em relação a média dos três dias de testes o recheio com garrafas apresentou
resultado superior em relação ao recheio de latas, demonstrando viabilidade para a
fabricação de blocos de compósito com esse tipo de c recheio, visando obtenção de
conforto térmico.
Figura 63. (A) Bloco com recheio de Placas de EPS
e (B) bloco mostrando o recheio da placa de EPS

A

B
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Figura 64. Variação de temperatura dos blocos com recheios de EPS.

Tabela 18. Resultados das variações para o recheio de EPS.

EPS

1º Dia

2º Dia

3º Dia

MÉDIA

Tempo (Horas)

∆T (°C)

∆T (°C)

∆T (°C)

∆T (°C)

08—09

2,28

2,54

2,95

2,59

09—10

3,26

3,48

4,1

3,61

10—11

4,62

5,4

6,22

5,41

11—12

6,4

6,65

8,63

7,22

12—13

7,35

8,35

10,1

8,6

13—14

8,58

9,45

11,55

9,86

14—15

8,8

9,68

9,8

9,42

15—16

9,03

9,02

9,93

9,32

Média

6,29

6,82

7,91

7,00

Observando a tabela 18, o horário que teve as maiores variações de temperatura
foi entre o período de 13:00 às 15:00, e as temperaturas foram aumentando ao passar
dos dias. No terceiro dia no horário de maior temperatura a variação de temperatura
chegou a 11,55 ºC. Em relação os blocos com recheios de lata e garrafa houve um
aumento nas variações mostrando que o recheio de EPS foi mais eficiente em relação
aos dois citados anteriormente.
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Figura 65. Média dos três dias das variações de temperatura
dos recheios de placas de EPS.

O recheio com placas reutilizáveis de EPS foi o que proporcionou uma maior
diferença de temperatura entre as paredes externas e internas do espaço construído. Para
esse recheio a diferença de temperatura média máxima foi superior ao recheio de latas
em 14,4% e 9,7% em relação ao recheio de garrafas. A diferença média de temperatura
entre as paredes interna e externa esteve em torno de 10°C, demonstrando a boa
eficiência térmica dos blocos e do recheio utilizado.
Em relação a média dos três dias de testes o recheio com placas de EPS
apresentou resultado superior em relação ao recheio de latas, em torno de 20,2% e
15,5% em relação as garrafas PETs, demonstrando viabilidade para a fabricação de
blocos de compósito com esse tipo de c recheio, visando obtenção de conforto térmico.
Os gráficos das Figuras mostram o comportamento assumido pelos valores
médios das diferenças de temperatura entre as superfícies interna e externa dois blocos
para os três tipos de recheios testados.
Os blocos fabricados com o recheio de placas de EPS são os que apresentam
maior viabilidade térmica, concedendo também leveza ao elemento construtivo,
facilitando seus assentamento e transporte.
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Figura 66. Variação de temperatura dos blocos com recheios de Latas,
Garrafas e EPS.

A figura 66 mostra a comparação entre os três tipo de recheios. Em todos os
horários de verificação de temperatura os blocos com recheios de EPS apresentou maior
variação, seguido dos blocos com recheios de garrafas e latas respectivamente.

Figura 67. Média das temperaturas dos blocos com recheios de Latas,
Garrafas e EPS.

O bloco com recheio de EPS teve uma melhor eficiência em relação ao
isolamento térmico dentre os demais recheios, mostrando que sua utilização é bem
vinda para a produção de blocos para construção de residências, além de contribuir para
sua retirada do meio ambiente.

93

Com base nos resultados dos ensaios mecânicos, térmico e acústico efetuados
com o compósito em estudo, apresentam-se as seguintes conclusões e sugestões.

5. CONCLUSÕES

1.

Foi viável o processo de fabricação de um compósito para ser utilizado

como material de construção a partir de pneu, EPS triturado, areia, gesso, cimento e
água para todas as formulações testadas;
2.

A utilização do resíduo de EPS triturado traz prejuízo mecânico ao

compósito, porém aumenta a resistência térmica do bloco com ele fabricado;
3.

A formulação de melhor desempenho mecânico foi a 1C+ 1G +1 EPS +

4.

A formulação de melhor desempenho térmico foi a 1C+ 1G +1 EPS + 1RP;

5.

A proporção de melhor combinação entre resistências mecânica e térmica

1A;

foi a que utilizou 1C+ 1G +1RP + 1EPS e por isso foi a escolhida para a fabricação de
blocos;
6.

A condutividade térmica do compósito (0,41 W/m.K) para a melhor

formulação 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.
7.

A difusividade térmica do compósito é menor que a relativas as alvenarias

convencionais por apresentar uma maior capacidade de resistência térmica;
8.

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;
9.

Para todas as formulações testadas a absorção de água foi maior que a da

formulação padrão para a fabricação de blocos utilizados para a construção civil;
10. A tinta impermeabilizante para paredes denominada Vedapren utilizada
para diminui a absorção de água pelos blocos fabricados com o material compósito não
trouxe benefícios significativos;
11.

A densidade aparente de todas as formulações do compósito estudadas

ficou abaixo da relativa aos tijolos cerâmicos (1,80 g/cm3) e concreto (2,30 g/cm3),
materiais convencionalmente utilizados na edificação de cômodos, demonstrando a
leveza dos blocos fabricados
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12.

Essa menor densidade aparente do compósito deveu-se ao uso de isopor

triturado na sua formulação. Essa diminuição na massa do compósito induziu a uma
maior facilidade de transporte e de assentamento dos blocos produzidos com tal
material.
13.

O recheio que propiciou a possibilidade de obtenção de um menor

passagem de calor da parede exterior para a parede interior do cômodo testado foi o de
placas de EPS reutilizáveis;
14.

O processo de fabricação do bloco apresentou viabilidade para todos os

recheios utilizados.

5.1. Sugestões
1. Reduzir o comprimento do bloco pela metade para garantir uma maior
estabilidade no assentamento e uma maior facilidade de transporte pela redução de sua
massa;
2. Fazer um estudo sobre a viabilidade econômica da utilização do compósito
estudado;
3. Estudar o conforto térmico produzido pelos blocos fabricados com o
material compósito e recheios utilizados em uma unidade de padrão residencial.
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