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RESUMO

Apresentam-se doismodelos de blocosfabricados em material compósito obtido a partir da

utilização de cimento, gesso, EPS triturado, pneu triturado, barro, areia e água, destinados à

construção de residências populares. Foram confeccionados moldes metálicos para a

fabricação dos blocos a serem utilizados na construção de uma residência para famílias de

baixa renda. 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. Determinou-se

também a massa específica para cada e a absorção de água para cada formulação estudada.

Utilizando-se uma residência já construída com outro material compósito, fez-se o

fechamento de uma janela com os blocos construídos e verificou-se a capacidade de

isolamento térmico, medindo-se as temperaturas externa e interna dos blocos. Os blocos

confeccionados apresentaram bom isolamento térmico do ambiente, obtendo-se diferenças de

até 12,6º C entre as faces externa e interna. Será demonstrada a viabilidade de utilização do

compósito para o fim proposto e escolhida a formulaçãomais adequada.

Palavras chave:Compósitos. Blocos. Conforto térmico.



ABSTRACT

We present two models of blocks made of composite material obtained from the use of

cement, plaster, EPS crushed, shredded tire, mud, sand and water, for the construction of

popular housing. Were made metal molds for the manufacture of blocks to be used in the

construction of a residence for low-income families. Performed tests of compressive strength

of the composite for various formulations that met the specific standard for blocks used in

construction. To study the thermal conductivity of the composite for further study of thermal

comfort generated in a residence built with the proposed composite. We also determined the

mass-specific and water absorption for each formulation studied. Using a home already built

with another composite material, made up the closing of a window with the building blocks

and found the thermal insulation, measuring external and internal temperatures of the blocks.

The blocks had made good thermal insulation of the environment, resulting in differences of

up to 12.6°C between the outer and inner faces. It will be shown the feasibility of using

composite for the end proposed and chosen the most appropriate wording.

Keywords: Composite.Block.,Thermal comfort.
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1INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

De acordo com o Ministério das Cidades, o déficit habitacional no país é de quase 8,0

milhões de moradias. Os últimos dados são de 2008 e têm como base a Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) com números daquele mesmo ano (GOMES, 2010).

A pesquisa da Fundação João Pinheiro, que serve como base para o Ministério das

Cidades, aponta a falta de um total de 7.934.719 moradias, número correspondente a 14,5%

dos domicílios do país (total é de 54.610.413, segundo o instituto). Separadas as áreas urbanas

e rurais, o déficit é um pouco mais elevado nesta última, correspondendo a 16,1% do total de

domicílios. Na área urbana, corresponde a 14,1%.

O déficit habitacional é um número que leva em conta o total de famílias em

condições de moradia inadequadas. Em 2008, segundo dados do Ministério das Cidades, esse

número era de 5,8 milhões, com 82% da população na faixa de renda de até três salários

mínimos.

São consideradas inadequadas aquelas 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.

O aluguel, em si, não entra nesse número, como explica o presidente do Secovi-SP

(sindicato da habitação), João Crestana. A pessoa que mora em imóvel alugado não entra no

déficit. Temos que considerar que muitos moram bem de aluguel e não querem mudar a

situação porque estão bem organizados. Às vezes a pessoa até tem dinheiro para comprar um

imóvel, mas prefere locar um. De 10 milhões a 12 milhões de famílias moram assim no país

(www.secovisp.gov.br)

A economista Ana Cláudia Rossbach, diretora-presidente da ONG Rede Interação, diz

que a maioria das pessoas incluídas nesse déficit vive em condições precárias.  É uma

população que ou está em uma favela e vai ser atendida em programas de urbanização, ou são

pessoas que moram em uma situação bem precária, como um assentamento informal.

Ela é diretora-presidente da ONG Rede Interação, que atua na intermediação de

projetos de urbanização entre a comunidade e as prefeituras. Em Osasco (Grande SP), uma

www.secovisp.gov.br
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favela com 600 barracos foi transformada em um bairro com conjuntos habitacionais para 900

famílias. Os recursos vieram do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e as famílias

administram uma poupança única da comunidade para comprar materiais de acabamento das

unidades.

O técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

(IPEA) Cleandro Krause, diz que o ponto-chave dos programas habitacionais, como Minha

Casa, Minha Vida, do governo federal, é encontrar o recurso certo para a faixa de renda ideal.

Antes do Plano Nacional de Habitação (Planhab) e do Programa Minha Casa, Minha Vida,

ninguém do governo, de bancos ou de construtoras diria que o mercado imobiliário pudesse se

interessar em atender essas faixas mais baixas. A questão agora é como tornar isso mais

perene (www.ipea.gov.br).

Para ele, esses projetos têm de ser levados daqui pra frente, independentemente de

quem quer que assuma a Presidência. O Planhabtem como meta a entrega de 35 milhões de

moradias nos próximos 13 anos. O Minha Casa, Minha Vida 2, que deve entrar em vigor em

2011, projeta a construção de 2,5 milhões até 2014.

João Crestana, presidente do Sindicato da Habitação (Secovi)-SP, diz que essa

carência de residências deve servir como alerta para uma política de habitação global e não

atrelada a partidos. “Se desse para fazer seis milhões de casas num passe de mágica, o

problema do déficit estaria resolvido. Como isso não existe, o ideal é trabalhar com essas

metas de 15 anos, para que no fim do período esse número caia”.

Em 2000, Natal apresentava um déficit habitacional básico estimado em 24.848

domicílios, que correspondia a 14% do total dos domicílios particulares permanentes, com

maior parcela destinada ao componente coabitação familiar, que deteve 23.857 domicílios,

cerca de 96% do déficit total (SANTOS, 2008).

O restante do déficit foi devido aos domicílios improvisados, com 587 (2,4%), e aos

domicílios rústicos, que obteve 404 (1,6%). No ranking do déficit habitacional básico relativo

entre as capitais do país e o Distrito Federal, Natal ocupa a 14a posição e entre as capitais da

região Nordeste a 3a posição, com as menores carências habitacionais, perdendo somente para

Salvador e Aracaju, que obtiveram déficit habitacional de 12,5%, e 13%, respectivamente

(SILVA, 2010).

Hoje esses números são mais críticos em função da busca de oportunidades e de

promessas, milhares de pessoas procuram as grandes cidades. E são nessas regiões

metropolitanas que são registrados os maiores índices de déficit habitacional. No Rio Grande

www.ipea.gov.br
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do Norte são 150 mil famílias que vivem sem habitação digna e só na Grande Natal são mais

de 60 mil.

De acordo com Larissa (2007)
O Presidente da Confederação Brasileira das Cooperativas Habitacionais, Jaime
Calado, explica que a exemplo dos outros estados da região nordeste, o déficit
habitacional no RN é mais acentuado na região metropolitana.De acordo com
Calado, para calcular o déficit considera-se a co-habitação (várias famílias morando
na mesma casa) e as moradias precárias. E os afetados são em 96% pessoas que
ganham até cinco salários mínimos.

O excesso de burocracia para o financiamento e para o registro da casa é apontado por

Calado como o principal empecilho para a redução da falta de moradias.

Em sua fala no artigo de Larissa (2007) o presidente da Confederação explica que “nos

últimos quatro anos, a oferta aumentou muito, mas o déficit não cai por causa da burocracia. É

preciso reduzir drasticamente esses excessos”, opina e acrescenta “tem que se dar condições

para sociedade fazer suas moradias e também legalizá-las, que hoje é uma verdadeira corrida

de obstáculos”
O presidente da Confederação diz que os caminhos para amenizar o problema da
habitação são a facilitação e subsídio de crédito para o financiamento nas classes
mais baixas, a mudar a lei dos aluguéis, que não dá segurança jurídica e redução da
burocracia e barateamento para o registro dos imóveis, que foram sugeridos ao
governo federal pelas cooperativas habitacionais de todo País (LARISSA, 2007).

No Brasil, há um grande número de famílias que vivem em condições inadequadas

quanto à alimentação, educação, saneamento e hábitat. Visando ao suprimento dessas

carências, muitos programas públicos têm sido criados, com o objetivo de construir e oferecer

habitações de interesse social, com as condições mínimas desejáveis às famílias de baixa

renda (MENEZES, 2006).

Além disso é necessário que as residências ofereçam o mínimo de conforto, e se

falando da região nordeste o conforto térmico é o que merece maior destaque tendo em vista a

grande incidência de radiação solar presente nesta região. Portanto o conhecimento das

propriedades térmicas dos materiais de construção constitui é o ponto de partida para

abordagem do problema da transferência de calor através dos fechamentos opacos das

edificações.

Assim, escolhendo-se corretamente o tipo de material a ser utilizado nas construções,

pode-se chegar à concepção de sistemas alternativos capazes de reduzir a parcela da carga

térmica solar que é transmitida para o interior das habitações (BEZERRA, 2003).

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

bom desenvolvimento das atividades dos usuários. Situações de desconforto, causadas
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sejampor temperaturas extremas, falta de ventilação adequada, umidade excessiva combinada

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

bastante prejudiciais (GOMES, 2010).

Nas duas últimas décadas, as facilidades proporcionadas pelos sistemas de ventilação e

climatização artificiais induziram uma despreocupação com o consumo de energia elétrica

para obtenção de conforto térmico. Nesse período, a construção civil concebeu ambientes

onde o conforto térmico dependia exclusivamente desses sistemas. Atualmente, as edificações

são responsáveis por 42% do consumo de energia elétrica, sendo parte desse consumo devido

aos sistemas mecânicos de climatização (SANTOS,2008).

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

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

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

Existem várias técnicas para redução do consumo de energia destinada à obtenção de

conforto térmico. Na pesquisa desenvolvida, consideraram-se os efeitos da variação da

densidade na taxa de transferência de calor através de paredes construídas com blocos de um

compósito a base de gesso e resíduos de isopor como matéria-prima na fabricação de

elementos construtivos apresenta vantagens do ponto de vista técnico (por exemplo,

desempenho térmico) quanto dos pontos de vista econômico e ambiental.

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

com os esforços já existentes no sentido de reduzir o déficit habitacional, foi desenvolvido um

compósito constituído de raspa de pneu, gesso, EPS, cimento, areia, barro e água, para várias

formulações. Com este compósito, foram construídos blocos vazados com duas dimensões

que podem ser utilizados na construção de residências.

O compósito apresenta boa homogeneidade, os blocos produzidos apresentam fáceis

processos de fabricação e montagem e baixa condutividade térmica; e pode ser usado 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 dois minutos, permitindo uma

considerável agilidade do processo construtivo.

O compósito foi estudado para diferentes formulações entre seus componentes e

depois foram fabricados blocos vazados com duas dimensões que podem vir a ser utilizados

em processos construtivos de residências para famílias de baixa renda, contribuindo para a

minimização do grave déficit habitacional do nosso país, já citado.
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O referido bloco tem como principais características o baixo custo, boa resistência à

compressão, baixa condutividade térmica, boa estética, baixo peso, versatilidade e fáceis

processos de fabricação e montagem. Outra grande vantagem do compósito produzido é seu

rápido processo de cura permitindo uma considerável agilidade do processo construtivo.

Ressalta-se ainda o bom acabamento do bloco produzido, diminuindo-se, por conseguinte, o

custo de mão de obra pela não necessidade de acabamento.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Demonstrar a viabilidade de utilização de um compósito para a fabricação de

blocosdestinados à construção de casas populares.

1.2.2Objetivos específicos

Escolher os elementos do compósito;

Determinara formulação mais viável para o fim proposto;

Projetar e construir os moldes para a fabricação dos blocos;

Fabricar os blocos e testá-los como alvenaria de vedação;

Caracterizar o compósito para as várias formulações, determinando suas propriedades

térmicas e mecânicas;

Propor um projeto arquitetônico para um modelo de residência unifamiliar popular

para comunidades carentes;

Comparar o custo de fabricação do bloco paraa construção de uma residência

utilizando o compósito proposto, com o de material tradicional (bloco cerâmico de oito furos);

Verificar o conforto térmico produzido pelo bloco fabricado.



20

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos que têm as seguintes abordagens:

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

específicos e as suas principais inovações.

O segundo capítulo traz uma revisão bibliográfica sobre os constituintes do compósito,

suas propriedades e características e uma abordagem sobre propriedades mecânicas e térmicas

do compósito.

O terceiro capítulo apresenta os materiais e métodos utilizados para a fabricação de

blocos a ser utilizados em construção de unidades residenciais e 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 e as discussões dos dados obtidos no

levantamento de desempenho do compósito estudado.

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

resultados obtidos.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A humanidade experimentou um grande crescimento econômico ao descobrir meios de

utilizar a energia proveniente dos combustíveis fosseis, porém, não se preocupava com a

geração de resíduos e o impacto que os mesmos poderiam causar ao meio ambiente. Somente

na segunda metade do século passado, com a crise do petróleo, a dificuldade na destinação

dos resíduos e o início das alterações climáticas observadas, o homem começou, a utilizar

energias alternativas e a reciclar materiais.

Ainda hoje, a utilização de energias alternativas, embora crescente, esbarra nos

interesses dos governantes, em especial das super potências, porém, cresce a galope a

reutilização de materiais descartados em diversos seguimentos industriais como forma de

redução dos custos de produção, é a chamada reciclagem. A utilização de materiais reciclados

ainda é limitada pela deficiência de políticas públicas de coleta seletiva, como também pela

falta de conscientização da população em geral, sendo um desafio para a atual geração a

disseminação da prática desses conceitos.

Uma vez que o compósito utilizado na edificação da casa experimental é constituído

por vários materiais, faz-se necessária uma abordagem a respeito destes componentes.

2.1 O EPS (ISOPOR)

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

SO-1043/78. No Brasil, é mais conhecido como "Isopor", marca registrada da Knauf Isopor

Ltda., e designa, comercialmente, os produtos de poliestireno expandido comercializados por

esta empresa. Trata-se de um plástico celular rígido, resultante da polimerização do estireno

em água, descoberto em 1949 pelos químicos Fritz StastnyeArlBuchholz nos laboratórios da

Basf, na Alemanha.

A utilização do material Poliestireno Expandido (EPS) industrialmente hoje abrange

uma grande gama de aplicações. Seu emprego vai da agricultura até a construção civil,

passando pela indústria de embalagens de eletro-eletrônicos, alimentos e bebidas, fármacos,

utilitários e decorativos.

Porém, é na construção civil que hoje o EPS tem se destacando devido à adequação de

suas propriedades às necessidades das obras, seja pela suas características de isolante térmico,

como pelo seu reduzido peso específico aliado a alta resistência e sua facilidade de manuseio.
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As principais características do EPS e que lhe concedem uma grande versatilidade de

utilização, são (SOUZA et al, 2006) Baixa condutibilidade térmica K = 0,030W/m°C; Leveza;

10 - 30 kg/m3; Resistência mecânica  à compressão - 7000 kgf/m² até 14000 kgf/m²;Baixa

absorção de água; Fácil de manusear e  Econômico.

2.1.1 O uso do EPS na construção civil

O EPS vem sendo utilizado cada vez mais como material para construção civil, devido

principalmente à sua baixa densidade e capacidade de isolamento termo-acústico.

Sua incorporação permite reduzir a potência de refrigeração dos sistemas de

condicionares de ar, buscando maiores condições de conforto aliada à economia nos gastos

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

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

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

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

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

embalagens de eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, etc. Por esta razão, materiais

alternativos, desenvolvidos com estes resíduos, podem representar uma boa alternativa até

mesmo no custo final de moradias, em função da matéria-prima em parte reaproveitada no

processo.

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

e mercadológicos. Quando transformado em outros materiais plásticos como poliestireno(PS)

e compostos estireno butadieno estireno(SBS) no processo de reciclagem, o EPS pode virar

solado de sapato, vaso de plantas, gabinete de TV e régua escolar, entre tantos outros produtos

(SANTOS, 2008).

Além disso, o uso do EPS reciclado para construção civil torna o custo da habitação

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

EPS propiciam uma economia significativa nos projetos estruturais das obras, na logística e

reduzindo o desperdício.

O EPS reciclado, agregando-se a outros materiais, pode ser transformado em tijolo

leve poroso, argamassa e concreto leve, aproveitável em qualquer parte da construção

convencional que não exija materiais de alta resistência. Grande parte desse potencial se perde

pela dificuldade em fazer o resíduo de EPS sair da residência do consumidor e voltar à

indústria transformadora (GOMES, 2010).
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2.2 O GESSO

O Rio Grande do Norte foi o Estado pioneiro no Brasil na produção de gipsita e gesso,

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

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

posição de maior produtor nacional de gipsita. Isto pode ser explicado pelo fato das suas

minas apresentarem melhores condições de lavra (menor razão de mineração e maior pureza

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

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

do que as da maioria dos outros Estados produtores.

2.2.1 As propriedades do gesso

Ogipso é um mineral geralmente branco e mole, de dureza 4-2 na escala Mohs,

riscável facilmente e começa a perder parte da água de constituição quando é aquecido a mais

de 100ºC, sendo ligeiramente solúvel na água, formado de rochas sedimentares (GOMES,

2010).

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

revestimento, é um aglomerante aéreo proveniente da gipsita, como única matéria-prima. A

gipsita é um sulfato de cálcio com duas moléculas de água (CaSO4)2H2O, em geral

acompanhada de impurezas como SiO2, Al2O3, FeO, CaCO3 e MgO, num total não

ultrapassando 6% (Gomes, 2010).

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

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

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

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

confecção de rebaixamentos e divisórias, juntamente com papelão (SANTOS, 2008).

Segundo Incropera e Dewitt (2009), o gesso entra também na composição do cimento

portland, na proporção de dois a três por cento como agente retardador de pegas. É ainda

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

faz necessária à confecção de moldes e fôrmas especiais.

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

(engessamento em humanos e animais) e também como adubo (gipsita).
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Uma boa característica do gesso é seu baixo impacto ambiental, pois devido a sua

baixa temperatura de calcinação, implica em um consumo de energia muito baixo, reduzindo

o impacto ambiental do processo produtivo. Durante a calcinação é liberada para a atmosfera

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

fazem do gesso um dos aglomerantes menos agressivos ao ambiente.

2.2.2 O uso do gesso na construção civil

O seu emprego na área da construção civil se intensificou através da substituição das

divisórias internas na construção de casas, apartamentos e escritórios por placas de gesso,

segundo o Instituto de Tecnologia de Pernambuco(ITEP). No Brasil, o uso desse material em

divisórias começa a se intensificar. Entretanto, o consumo de gesso, estimado em 7

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

Chile (40 kg/habitante-ano), Japão (80 kg/habitante-ano), EUA (90 kg/habitante-ano) e

Europa (80 kg/habitante-ano) (SILVA, 2010)

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

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

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

vidro. No entanto, os materiais de gesso existentes, apesar de poderem ser utilizados em zonas

úmidas, ainda não possibilitam a sua utilização no exterior devido à carência de existência ao

contato direto e de maior duração com a água (EIRES; JALALI; CAMOES, 2007).

O uso do gesso é algo recente no Brasil, anualmente é consumido cerca de 13kg de

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

aproximadamente 103kg e a Europa com 75kg. Um desafio constante deste setor é mostrar as

vantagens de utilização do gesso que alia praticidade, versatilidade e segurança a custos

inferiores ao dos produtos substitutos (PERES; BENACHOUR; SANTOS, 2007).

Atualmente empresários da cadeia produtiva gesseira sentem a necessidade de mostrar

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

pouco conhecidos responsáveis pela alta utilização do gesso em outros países.

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

através da oferta do Sistema Construtivo em Gesso, com o objetivo de oferecer um produto de

qualidade, conforto e resistência igual ou superior ao encontrado no mercado.

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

aproximadamente 95% da produção total de gesso. Calcula-se que aproximadamente 80 a
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90% de todos os acabamentos interiores e divisórias nos edifícios europeus são feitos a partir

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

térmicas e acústicas estes produtos contribuem de forma significativa para o conforto de

milhões de pessoas.

Em outros setores (comerciais, industriais, etc), o gesso está também presente em 50 a

60% dos acabamentos interiores. Possuindo uma resistência extraordinária ao fogo, os

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

acesso público como, por exemplo, os cinemas.

As alvenarias em blocos de gesso são mais leves, variando entre 0,6 KN/m2 a 1,0

KN/m2, quando comparadas as alvenaria tradicionais em blocos cerâmicos revestidos com

argamassa, que variam entre 1,2 KN/ m2 a 1,8 KN/ m2, contribuindo para diminuição das

cargas permanentes nas lajes/vigas. Esta diminuição também influencia na redução das

flechas imediatas e deformação lenta das lajes de concreto (PIRES SOBRINHO, 2009).

2.3 CIMENTO PORTLAND

Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), a palavra cimento é

derivada da palavra latina caementum, que os romanos denominavam a mistura de cal com

terra pozolana (cinzas vulcânicas das ilhas gregas de Santorim e da região de Pozzuoli,

próximo a Nápoles), resultando em uma massa aglomerante utilizada em obras de alvenaria,

pontes e aquedutos.

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

cimento Portland ocorreu aparentemente em 1888, quando o comendador Antônio Proost

Rodovalho empenhou-se em instalar uma fábrica na fazenda Santo Antônio, de sua

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

fabricação de cimento foram desenvolvidas(UMA BREVE..., 2009).

O cimento é tecnicamente definido como um aglomerante hidráulico obtido pela

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

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

o resultado da mistura de calcário, argilas e, em menor proporção, minério de ferro submetido

a um processo chamado clinquerização (SILVA, 2010).

O cimento Portland é constituído principalmente de material calcário, como rocha

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

alumina (Al2O3) e, frequentemente, óxidos de ferro (Fe2O3) e álcalis. A presença de Al2O3,
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Fe203, MgO e álcalis na mistura de matérias primas tem efeito mineralizante na formação de

silicatos de cálcio. Quando não estão presentes quantidades suficientes de Al2O3 e Fe2O3 nas

matérias primas principais, estes são propositalmente incorporados à mistura por adição de

materiais secundários, como a bauxita e o minério de ferro (SILVA, 2010).

2.4 RESÍDUOS DE PNEUS

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

industriais, sapatos, tapetes de automóveis, borrachas de vedação, entre outros, contudo a

demanda ainda é pequena em comparação a quantidade de dejeto a ser utilizados. É

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

vulcanizada, produzindo um material que seja reaproveitável, afinal, a borracha vulcanizada

demora cerca de 1 milhão de anos para ser degradada no meio ambiente. A Figura 2.1 mostra

esse resíduo em exposição (GOMES, 2010).

Figura 1 - Borracha vulcanizada

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

o descarte de pneus usados chega a atingir, anualmente, a marca de quase um bilhão de

unidades (YOKOHAMA, 2007).

A resolução 258/99 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) trata de

uma adequação gradativa entre o número de pneus produzidos ou importados pelo Brasil e o
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número que deverá ser reciclado ou destruído. Muitos pneus, após de seu uso normal, são

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

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

canais de rios, causando enchentes.

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

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

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

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

inservível reciclado. Em 2005 a relação cresceu para cada quatro pneus produzidos ou

importados novos, cinco pneus usados deveriam ser reciclados; e, para cada três pneus

importados reformados de qualquer tipo deveriam ser reciclados quatro pneumáticos usados

(LAGARINHOS; TENÓRIO, 2008).

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

estabelecidos nesta Resolução seriam revisados. Desde 2005 a Resolução nº 258/99 encontra-

se em processo de revisão pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis), em 2006 a meta é de para quatro pneus produzidos ou

importados novos, cinco pneus usados deveriam ser reciclados.

2.4.1 Resíduos de pneu na construção civil

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

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

recauchutagem no País, que prolonga a vida dos pneus em 40%, a maior parte deles, já

desgastados pelo uso, acaba parando nos lixões, na beira de rios e estradas, e até no quintal

das casas, onde acumulam água que atrai insetos transmissores de doenças. Os pneus e

câmaras de ar consomem cerca de 70% da produção nacional de borracha e sua reciclagem é

capaz de devolver ao processo produtivo um insumo regenerado por menos da metade do

custo da borracha natural ou sintética (SEGRE, 1999).

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

obtenção da borracha. A destinação dos resíduos de borracha é um problema, sendo que sua

degradação é muito lenta, acarretando assim uma difícil disposição em aterros sanitários e

lixões. A borracha pode ser empregada na construção civil como isolante estrutural,

impedindo a propagação de tensões, pois apresenta uma capacidade de absorver energia 8.000

vezes maior que os metais (SEGRE, 1999).
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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).

2.4.2 Trituração de pneus

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

com resfriamento criogênico. No Brasil o processo mais utilizado é a trituração à temperatura

ambiente. O processo trituração à temperatura ambiente é aquele que pode operar a

temperatura máxima de 120°C, reduzindo os pneus inservíveis a partículas de tamanhos finais

de até 0,2 mm. Este processo tem alto custo de manutenção e alto consumo de eletricidade.

Nesse processo os pneus passam pelo triturador e pelo granulador (SILVA, 2010).

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

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

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

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

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

nylon, rayone poliéster, são removidas pelos coletores de pó. O pó-de-borracha é separado

através de um sistema de roscas e peneiras vibratórias em várias granulometrias, muitas

aplicações são solicitadas para materiais finos, na faixa de 0,6 a 2 mm (RESCHNER, 2002;

GRANUTECH, 2006).

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

pneus inservíveis a uma temperatura abaixo de menos 120 °C, utilizando nitrogênio líquido.

Neste processo os pedaços de pneus de 50,8 mm são resfriados em um túnel contínuo de

refrigeração e logo após são lançados em um granulador. No granulador os pedaços são

triturados em um grande número de tamanhos de partículas, enquanto, ocorre ao mesmo

tempo, a liberação das fibras de nylon, rayone poliéster e do aço.

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

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

consumo de energia, por outro lado, apresenta um alto custo operacional devido ao consumo

do nitrogênio líquido.
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A operação de redução requer um baixo consumo de energia e as máquinas de

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

temperatura ambiente. Outra vantagem deste processo é a fácil liberação do aço e das fibras

de nylon, rayone poliéster, obtendo um produto final limpo (RESCHNER, 2002).

Estudos de pequena escala sobre a combustão de pneus ao ar livre entre 100 a 2000 °C

revelaram que as existências de espaços vazios no meio dos pneus proporcionam um meio de

transporte de oxigênio, aparenta ser o mecanismo de controle para sustentar o processo de

combustão (REIS; FERRÃO, 2000).

2.5AREIA

A areia é um material de origem mineral finamente dividido em grânulos, composta

basicamente de dióxido de silício, com 0,063 a 2 mm. Forma-se à superfície da Terra pela

fragmentação das rochas por erosão, por ação do vento ou da água. Através de processos de

sedimentação pode ser transformada em arenito(AREIA..., 2010a).

É utilizada nas obras de engenharia civil em aterros, execução de argamassas e

concretos e também no fabrico de vidro. O tamanho de seus grãos tem importância nas

características dos materiais que a utilizam como componente(AREIA..., 2010a).

Constituída por fragmentos de mineral ou de rocha, cujo o tamanho varia, conforme a

escala de Wentworth, de maior que 64 µm (1/16 mm) e menor que 2 mm.Normalmente é

extraída do fundos dos rios com dragas, chamado dragagem, que pode ocasionar graves danos

ambientais, em seguida é lavada, peneirada e posta para secar e utilizada conforme sua

granulação(AREIA..., 2010a).

Entretanto, em alguns casos sua extração não resulta em danos ambientais, pois em

algumas situações o processo de extração contribui sobremaneiramente para o

desassoreamento dos leitos dos rios onde é realizado, quando há o devido acompanhamento

por especialistas(AREIA..., 2010a).

2.6 ARGILAS

O termo argila permite vários conceitos subjetivos e interpretativos, tornando-o, de

certa forma, indefinível e com vários sentidos. Os vários conceitos de argila são função da

formação profissional, técnica ou científica dos que por ela se interessam (geólogos,

pedólogos, agrônomos, químicos, mineralogistas, petrólogos, ceramistas, engenheiros civis,
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sedimentólogos, etc.), quer seja pela sua génese, suas propriedades, quer ainda pelas suas

aplicações.

De fato, o termo argila representa para um ceramista um material natural que quando

misturado com água se converte numa pasta plástica, para um sedimentologista representa um

termo granulométricoque abrange todos os sedimentos em que dominam as partículas com

diâmetro esférico equivalente inferior a 2,0 micron, para um petrologista é uma rocha, para

um mineralogista é um mineral ou mistura de minerais argilosos que apresentam estrutura

essencialmente filitosa e granulometria muito fina e, finalmente, para um leigo uma argila ou

barro é um material natural onde, quando úmido, a bota escorrega.

Todavia, o conceito de argila, que reúne aceitação mais geral, considera a argila como

sendo um produto natural, terroso, constituído por componentes de grão muito fino, entre os

quais se destacam, por serem fundamentais, os minerais argilosos. Este produto natural

desenvolve, quase sempre, plasticidade em meio úmido e endurece depois de seco e, mais

ainda, depois de cozido.

Neste trabalho iremos, pois, abordar o conceito de argila, de uma forma sintética,

realçando algumas das suas propriedades e principais classificações.Num mineral argiloso os

elementos mais frequentes (oxigênio, silício, alumínio, ferro, magnésio, potássio e sódio), no

estado iônico, assemelham-se a esferas que se arranjam em modelos estruturais

tridimensionais.

Os arranjos fazem-se segundo sete modelos diferentes, pelo que é considerado igual

número de grupos sistemáticos n os minerais argilosos cristalinos, a saber: grupo da caulinite,

grupo da ilite, grupo da montmorilonite, grupo da clorite, grupo da vermiculite, grupo dos

interestratificados e grupo da paligorsquite e sepiolite.

Cada grupo compreende várias espécies, cujo número se deve em particular à

substituição atômica isomórfica muito comum nos minerais argilosos.

2.6.1Classificação das argilas

A complexidade e variabilidade das argilas devem-se àvariação qualitativa e

quantitativa dos minerais argilosos e não argilosos que as constituem, à variação da

distribuição dimensional das partículas minerais que as formam e às suas características

texturais. Estes fatores dificultam a classificação das argilas, conduzindo à ideia de que não

existem duas argilas iguais. (MEIRA, 2001).
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Contudo, existem duas classificações, frequentemente usadas, que têm em conta, quer

o modo de formação, quer a composição e usos industriais das argilas. Por um lado, temos

uma classificação genética, que tem em conta a relação entre os processos de formação das

argilas e o seu modo de ocorrência e, por outro, temos a classificação industrial ou

tecnológica,que tem em consideração as características e propriedades específicas das argilas

e a s suas aplicações industriais.

A classificação mais difundida apresenta os seguintes tipos de Argila: Caulim, Argilas

refratárias (Fire Clay), Betonita (Argila Vulcânica), Argilas em bola(Ball Clay), Argilas

Fibrosas, Fuller’s Earth e Argila comum. Como no compósito foi utilizada a argila comum

(barro), faz-se uma breve abordagem sobre suas principais características.

2.6.1.1 Argila comum (barro)

É a argila mais abundante na natureza, sendo utilizada nofabrico de produtos

cerâmicos de menor valor comercial. Ocorre em depósitos sedimentares, geralmente de idades

recentes na história geológica e de origens diversas: glaciar, eólica, fluvial ou marinha.

A argila comum compreende dois tipos principais de argilas, determinados pela sua

utilização industrial: argila para olaria e argila para tijolo.  A argila para olaria é utilizada

particularmente em cerâmica ornamental de terracota, é plástica e pode ser moldada

facilmente no torno de oleiro.

De cores variadas, na sua composição podem entrar quartzo, feldspatos, micas, óxidos

e hidróxidos de ferro, pirite e carbonatos. Após queima proporciona corpos cerâmicos de cor

variada, dependendo dos minerais presentesportadores de ferro, titânio e manganês e da

atmosfera que preside à queima. Na queima verifica-se uma região de vitrificação pouco

ampla entre 1000-1100º C e uma fusão acentuada entre 1150-1330º C.

A argila para tijolo é uma argila grosseira possuindo quantidades apreciáveis de silte e

areia e cores variadas. O teor em fração argilosa é baixo, mas suficiente para permitir o

desenvolvimento da plasticidade necessária à moldagem dos corpos cerâmicos.

Este tipo de argila é utilizada na cerâmica estrutural no fabrico de materiais de

construção aplicados em Engenharia Civil, nomeadamente, tijolo maciço e tijolo furado, telha

e pavimentos. Na sua composição, para além dos minerais argilosos, participam quartzo,

micas, fragmentos de rocha, carbonatos em grão ou concreções, sulfatos, sulfuretos, óxidos e

hidróxidos de ferro e matériacarbonácea.
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2.7OS MATERIAIS COMPÓSITOS

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

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

de fraturas (MOSLEMI, 1999).

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

introduzidos de maneira definitiva na indústria aeroespacial. O desenvolvimento de fibras de

carbono, boro, quartzo ofereceram ao projetista a oportunidade de flexibilizar os projetos

estruturais, atendendo as necessidades de desempenho em vôo de aeronaves e veículos de

reentrada na atmosfera.

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

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

componentes que exibam os maiores valores de resistência mecânica e de rigidez específicas

entre os materiais disponíveis.

A substituição do alumínio por compósitos poliméricos estruturais, por exemplo,

permite uma redução de peso de 20 a 30%, além de 25% na redução do custo final de

obtenção das peças (REZENDE; BOTELHO, 2000).

Estudos recentes utilizaram alternativas para modificação da matriz através da

substituição parcial do cimento Portland por materiais com propriedades pozolânicas como

sílica ativa e escória granulada de alto forno (GHAVAMI etal., 1999; TOLEDO et al., 2000;

SAVASTANO et al., 2000).

Materiais compósitos são resultantes da combinação entre dois ou mais materiais de

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

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

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

matriz (GOMES, 2010).

Durante os últimos vinte anos, um substancial desenvolvimento de compósitos para

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

possibilidade de se produzir compósitos com altas propriedades mecânicas e baixas

densidades que, potencialmente, poderiam substituir materiais usualmente utilizados como o

aço e a madeira (SILVA, 2010).

A combinação de polímeros de alto desempenho com fibras cerâmicas ou poliméricas

de alto módulo elástico e resistência mecânica, permitiu a produção de novos compósitos com

um grupo de propriedades específicas (por unidade de peso) superiores ao aço, alumínio e
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outros. Esses compósitos apresentam, em geral, altas razões módulo/peso e resistência/peso

superiores à de materiais cerâmicos, poliméricos e metálicos (SANTOS, 2008).

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

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

um material fibroso; a fase matricial possui  módulo baixo e em geral é capaz de grande

alongamento sendo tipicamente constituída de um material plástico, não quebradiço

(SANTOS, 2008).

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

exceder consideravelmente às dos metais. A combinação de excelentes propriedades

mecânicas e leveza estrutural torna os compósitos interessantes materiais de aplicação em

engenharia (MANO, 1999).

Como uma das principais características do compósito é a sua baixa condutividade

térmica, possuindo, portanto, significativa resistência térmica que se traduz em conforto

térmico, faz-se a seguir uma abordagem sobre esse tema.

2.8 CONFORTO TÉRMICO

A sensação de conforto térmico é definida como o estado mental que expressa

satisfação com o ambiente térmico que envolve a pessoa, ou seja, conforto térmico é a

satisfação psicofisiológica de um indivíduo com as condições térmicas do ambiente, conforme

define a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2005).

O conforto térmico depende de variáveis físicas ou ambientais e também de variáveis

subjetivas ou pessoais. As principais variáveis físicas que influenciam no conforto térmico

são: temperatura do ar, temperatura média radiante, umidade do ar e velocidade relativa do ar.

As variáveis pessoais envolvidas são: atividade desempenhada pela pessoa e vestimenta

utilizada pela pessoa. Ainda, há as variáveis características individuais, aspectos psicológicos,

culturais e hábitos (SANTOS, 2008).

Sendo o conforto térmico fundamental em uma habitação, várias instituições no

mundo e pesquisadores iniciaram estudos nesta área, avaliando o desempenho térmico das

habitações e definindo parâmetros de conforto. Há pouco mais de vinte anos, no Brasil, se

intensificaram os estudos com relação ao desempenho térmico de habitações, em especial das

chamadas habitações de interesse social.

Os grupos de pesquisadores que iniciaram estudos neste campo e podem ser

destacados são: o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), de São Paulo, o grupo de
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Conforto Ambiental e Eficiência Energética da Associação Nacional de Tecnologia do

Ambiente Construído (ANTAC) e o Laboratório de Eficiência Energética em Edificações

(LABEEE), da Universidade Federal de Santa Catarina (BARBOSA, 1999).

Este estudo, realizado por Barbosa (1999), em sua tese de doutorado, realizado junto à

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), teve por base a cidade de Londrina–PR.

Nele é proposta uma metodologia para avaliar o desempenho térmico em edificações térreas

residenciais unifamiliares através de limites de conforto térmico ajustados para uma

população local.

Os referidos limites baseiam-se na zona de conforto térmico de Givoni (1992) para

países de clima quente e em desenvolvimento, que recomenda para o interior temperaturas

variando de 18 a 29°C. O parâmetro adotado como critério de avaliação é o total de horas por

ano em que as temperaturas internas obtidas na simulação apresentam-se fora dos limites de

temperatura da referida zona.

2.9 ÍNDICE DE CONFORTO TÉRMICO

O processo de avaliação do ambiente térmico requer a existência de critérios e valores

limites de referência baseados nos índices e escalas de conforto térmico. No intuito de

quantificar o comportamento humano ante as variações térmicas do ambiente, são definidos

índices que expressam a relação entre causa e efeito, com a utilização de valores numéricos

representativos do fenômeno.

Com base nos índices, estabelecem-se as zonas de conforto térmico delimitadas

graficamente sobre diversos tipos de nomogramas ou através de cartas e diagramas que

limitam os parâmetros físicos e definem o domínio no qual se estabelecem as zonas de

conforto térmico (BARBOSA, 1999).

As escalas de conforto térmico podem ser semânticas ou numéricas, sendo montadas

em termos de sensações subjetivas graduadas por conforto e desconforto térmico,

relacionando-se tais graduações com os parâmetros físicos de estímulo. Atualmente, os

índices evoluíram e os modelos de conforto estão sendo desenvolvidos com o apoio da

informática (BARBOSA, 1999).

Observações acerca do rendimento do trabalho em minas, na Inglaterra, mostraram o

seguinte: o mineiro rende 41% menos quando a temperatura efetiva é 27°C, com relação ao

rendimento à temperatura efetiva de 19°C(BARBOSA, 1999).
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Foram também observadas variações de produção em indústrias, segundo a mudança

das estações do ano, havendo, ainda, estudos que correlacionam ambientes termicamente

desconfortáveis com índices elevados de acidentes no trabalho.

De acordo com Barbosa (1999), as condições de conforto térmico dependem da

atividade desenvolvida pelo indivíduo, da sua vestimenta e das variáveis do ambiente que

proporcionam as trocas de calor entre o corpo e o ambiente. Além disso, devem ser

consideradas outras variáveis como sexo, idade, biotipo, hábitos alimentares etc.

Os índices de conforto térmico procuram englobar, num parâmetro, O efeito conjunto

dessas variáveis. E, em geral, esses índices são desenvolvidos fixando um tipo de atividade e

a vestimenta utilizada pelo indivíduo para, a partir daí, relacionar as variáveis do ambiente e

reunir, sob a forma de cartas nomogramas, as diversas condições ambientais que

proporcionam respostas iguais por parte dos indivíduos.

2.10NORMAS E METODOLOGIAS PARA AVALIAR O DESEMPENHO TÉRMICO

Visando garantir a um padrão da qualidade aceito pela sociedade, proteger o

consumidor e garantir a segurança, entidades organizadas elaboram normas técnicas a serem

obedecidas no processo produtivo com relação a procedimentos, padronização, métodos de

ensaios, terminologia, simbologia e classificação.

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) procura desenvolver

estas normas através dos seus diversos comitês, nas diversas áreas. Em nível internacional,

podem ser citadas: American Society for Testing and Materials (ASTM), American Society of

Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), British Standards (BS), –

International Organization for Standardization(ISO), Associação Mercosul de Normalização

(AMN) e Comité Européen de Normalisation (CEN).

Havendo hoje no Brasil normas que definem os padrões de desempenho de edificações

envolvidos e a autoridade pública que construir e fornecer habitações de interesse social em

desacordo com estas normas técnicas.

Visando fundamentar a investigação proposta, realizou-se um estudo das normas e a

revisão de literatura sobre os estudos mais relevantes referentes às metodologias de avaliação

do desempenho térmico de habitações, onde a Norma NBR - 15220 da ABNT - metodologia

de avaliação do desempenho térmico sendo a referência.

A norma de conforto ambiental, desempenho térmico de edificações: procedimentos

para avaliação de habitações de interesse social (desenvolvido pelo Comitê Brasileiro de
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Construção Civil, liderado pela Universidade Federal de Santa Catarina) foi aprovada pela

Comissão de Estudo de Desempenho Térmico de Edificações em 2003, tendo sido publicada

pela ABNT em abril de 2005, quando entrou em vigor.

Esta norma apresenta recomendações para avaliar o desempenho térmico de

habitações de interesse social, recomendando limites mínimos de conforto térmico. A

metodologia adota um zoneamento bioclimático do Brasil, que propõe a divisão do território

brasileiro em oito zonas quanto ao clima, adaptando a Carta Bioclimática sugerida por

GIVONI (1992).

Para cada uma destas zonas, são apresentadas recomendações tecnoconstrutivas de

adequação climática, visando à otimização do desempenho térmico das edificações, tais

como: tamanho das aberturas para ventilação; - proteção das aberturas; vedações externas

(tipo de parede externa e cobertura, considerando-se transmitância térmica, atraso térmico e

absorbância à radiação solar); e estratégias de condicionamento térmico passivo (NBR 15220-

3/2005)

2.11 NORMA ISO 7730

A Norma ISO 7730 (1994), aplica-se à avaliação de ambientes térmicos moderados.

Assim, através de parâmetros físicos de um ambiente, tais como: temperatura do ar,

temperatura radiante média, velocidade do ar e umidade do ar, bem como os parâmetros

pessoais como atividade desempenhada e vestimenta utilizada pelas pessoas, conhecidos ou

medidos, a sensação térmica para o todo pode ser estimada pelo cálculo do índice do voto

médio estimado, o PMV.

Esta norma estabelece critérios para levantar a sensação de conforto térmico em

ambientes, através do PMV (índice que estima o valor médio dos votos de um grupo

depessoas na escala de sensação térmica) e a porcentagem de pessoas insatisfeitas com o

conforto térmico do ambiente(PPD).

As condições de conforto térmico são estimadas por meio dos índices PMV e PPD

segundo Fanger (1970), e o índice PMV representa a sensação térmica esperada dos usuários,

conforme a seguinte escala: 3 – muito quente; 2 – quente; 1 – levemente quente; 0 – normal /

confortável; -1 – levemente frio; -2 – frio; -3 – muito frio.

Além das recomendações das normas ASHRAE e ISO, muitos pesquisadores têm

estudado o assunto e proposto metodologias para avaliação do desempenho térmico de
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edificações. Dentre estes, podem ser destacados Givoni, Fanger e Szokolay que focaram suas

pesquisas em tal assunto.

A tabela 1 apresenta um resumo dos limites de conforto térmico proposto por diversas

metodologias.

Tabela 1- Limites de conforto térmico para várias metodologias
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 COMPOSIÇÃO DO BLOCO

O compósito proposto foi confeccionado utilizando, em iguais proporções, cimento,

gesso, areia, isopor triturado, raspa de pneu, barro. Água foi acrescida na proporção entre 30 e

40% do volume seco, para a realização da mistura e homogeneização do compósito. A areia

utilizada foi do tipo média, segundo os dadosdo ensaio granulométrico apresentados na tabela

2

Tabela 2- Resultados do ensaio granulométrico da areia

ENSAIO GRANULOMÉTRICO DA AREIA UTILIZADA
AMOSTRA 2Kg

Ǿ# PERDA RETIDA
(g)

PORCENTAGEM RETIDA % PORCENTAGEM ACUMULADA %

4,8 45 2,26 2,26
2,4 175 8,77 11,03
1,2 290 14,54 25,56
0,6 440 22,06 47,62
0,3 580 29,07 76,69

0,15 365 18,30 94,99
< 0,15 100 5,01 100,00
TOTAL 1995

DIÂMETRO MÁXIMO = 4,8mm
MÓDULO DE FINURA = 2,58

Resultado = Areia média
9

AREIA FINA MÓDULO DE FINURA < 2,40
AREIA MÉDIA 2,40 < MÓDULO DE FINURA < 3,90

AREIA GROSSA MÓDULO DE FINURA > 3,90

Em todas as formulações foi utilizada a proporção de uma parte para cada elemento

identificadas pelas siglas: cimento, gesso e isopor(C.G.I.),cimento, gesso e pneu (C.G.P.),

cimento, gesso, isopor e pneuC.G.I.P.), cimento, gesso, isopor e areia(C.G.I.A.), cimento,

gesso, pneu e areia(C.G.P.A.), cimento, gesso, isopor,pneu e areia(C.G.I.P.A.), cimento,

gesso, isopor e barro(C.G.I.B.), cimento, gesso, pneu e barro(C.G.P.B.) e cimento, gesso,

isopor, pneu e barro(C.G.I.P.B.).
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Todas as formulações apresentaram nível adequado de homogeneização, porém as

formulações com uma maior quantidade de tipos de resíduos apresentavam maior dificuldade,

com certa precipitação dos resíduos, após colação da água.

O tempo de cura parcial para posterior desmolde ficou em torno de dois minutos para

todas as formulações. Esse baixo tempo deveu-se a presença do gesso nas formulações. A

cura total ficou em torno de 72 horas de exposição direta ao sol.

O tamanho das partículas é variável, função do local e do processo de obtenção dos

resíduos.

3.2 CONFECÇÃO DOS BLOCOS

Para a fabricação dos blocos foram utilizadas duas formas metálicas, com partes

móveis, conectadas através do uso de parafusos, a figura 2 mostra o projeto da forma e o

bloco. A figura 3 mostra as duas formas fabricadas. A figura 4 mostra o processo de

montagem da forma de maior dimensão, o mesmo processo se aplica a de menor dimensão. A

figura 5os dois blocos produzidos e afigura 6 os corpos de prova confeccionados para os

ensaios de resistência à compressão e absorção de água.
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Figura 2 - Projeto da forma e do bloco a ser fabricado

Figura 3 - Formas utilizadas para fabricação dos blocos
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Figura 4- Processo de montagem da forma de maior dimensão

Figura 5- Blocos de duas dimensões produzidos utilizando o compósito
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Figura 6- Corpos de prova para o ensaio de resistência a compressão.

A fabricação dos blocos foi executada, inicialmente, através de moldes de madeira,

porém, estes rapidamente se estragavam devido à umidade do compósito, mostrando-se

inadequado. Posteriormente, foi desenvolvida a forma de aço como foi mostrado nas figuras

anteriores.

O EPS que foi utilizado para compor o compósito é de descarte de embalagens de

eletrodomésticos em geral com dimensões originais de fábrica, material que ia ter como

destino final o lixo.

O EPS triturado nessa forma é de suma importância para a mistura do compósito, já

que é obtida, na faixa de 8,0 a 12,0mesh (2,38mm a 1,68mm) permite uma melhor

homogeneização, foi observado que quando se usava uma granulometria maior que 8,0mesh,

no momento que água era adicionada, a força do empuxo agia sobre o EPS, deixando um

grande número de partículas na superfície quando a mistura era colocada no molde.

Para a obtenção do EPS triturado, foi utilizado um triturador de EPS localizado no

Laboratório de Máquinas Hidráulicas que foi construído para este fim em trabalhos anteriores.

Tal equipamento possui um disco de fabricação manual com múltiplas perfurações acoplado a

um motor elétrico de 0,75CV. A figura 7 mostra o disco e o na figura 8 pode-se observar o

EPS triturado.
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Figura 7- Triturador de EPS

Figura 8- EPS triturado para ser usado no compósito

A figura 9 mostra a preparação do compósito em uma das formulações estudadas antes

de ser derramado no molde.
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Figura 9- Preparação do compósito em uma de suas formulações

Após a preparação do compósito observava-se o seguinte procedimento para a

fabricação do bloco. As figuras10 a 15 mostram as várias etapas do processo de fabricação

dos blocos.

1. Lubrificação dos elementos da forma com óleo de caixa de marcha para facilitar a

operação de desmolde;

Figura 10- Lubrificação dos elementos da forma.
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2. Montagem da forma;

Figura 11- Procedimento de montagem da forma.

3. Colocação da água na mistura adequada e obtenção da argamassa pastosa;

Figura 12- Preparação do compósito
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4. Preenchimento da forma com o compósito;

Figura 13- Colocação do compósito na forma.

5. Retirada dos elementos da forma após cura parcial, em torno dois minutos;

Figura 14 - Operação de desmolde do bloco.

6. Colocação do bloco produzido ao sol para a obtenção da cura completa.

Figura 15- Exposição do bloco ao sol para secagem.
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3.3 DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE TÉRMICA DO COMPÓSITO

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

condutividade térmica desenvolveu-se e construiu-se a partir de um cano de com 100mm de

diâmetro e 30cm de comprimento e uma lâmpada incandescente, um equipamento para medir

indiretamente o parâmetro pretendido, como mostra a figura 15

Incidiu-se na amostra uma radiação proveniente de uma lâmpada incandescente de 100

watts, com iluminação frontal propiciada pelo envolvimento da mesma com papel alumínio.

A lâmpada ficava em um suporte, e os raios de luz eram direcionados através de um cano

PVC pintados de preto internamente para a amostra. A distância entre à lâmpada emissora e

amostra era constante, garantindo-se a constância da radiação recebida pela amostra.

Foram realizados 18 medições com intervalos de 1 minuto para cadaamostras.

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

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

a 10 mm, com termopares de cromel-alumel acoplados a um termômetro digital. A figura 16

mostra o radiômetro utilizado.

Figura 16- Radiômetro para medir a radiação emitida pela lâmpada

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

então com os dados medidos determinava-se a condutividade térmica a partir da equação

mostrada na equação 3.1.A figura 17 mostra o equipamento usado para auxiliar as medições

de condutividade térmica.= (∆ / ) (3.1)
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Onde:

Q = radiação emitida pela lâmpada (W);

K= Condutividade térmica (W/m.°C);

A = área da amostra (m²);

∆T = Diferença de temperatura (°C);

L = Espessura (mm).

Figura 17- Esquema de medição indireta da condutividade térmica do compósito

3.4 PROPRIEDADES MECÂNICAS E OUTRAS PROPRIEDADES DO COMPÓSITO

3.4.1Ensaio de resistência à compressão

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

compressão, esse ensaio verifica a capacidade de carga que os blocos cerâmicos suportam

quando submetidos a forças exercidas perpendicularmente sobre suas faces opostas e

determina se as amostras oferecem resistência mecânica adequada, simulando a pressão

exercida pelo peso da construção sobre os blocos.

Para esse ensaio foram utilizados 12 amostras de cada composiçãototalizando 108

corpos de prova, estes foramdivididos em grupos de quatro para cada dia de rompimento.

O não atendimento aos parâmetros normativos mínimos indica que a parede poderá

apresentar problemas estruturais como rachaduras e, conseqüentemente, oferecerá riscos de

desabamento à construção.

Materiais e Métodos

Condutividade térmica:

Instrumento alternativo para
medir de modo indireto a
condutividade térmica.

Amostra utilizada para o
ensaio da condutividade

térmica.



49

Foram realizados ensaios de resistência à compressão no Laboratório de Concreto da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) utilizando-se uma prensa hidráulica

com tensão de alimentação de 220 V – 380 V e carga máxima de 300 toneladas. As normas

utilizadas como referência foianorma técnica NBR 15270/2005 de componentes 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 3.

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 15270

(componentes cerâmicos para alvenaria).

Tabela 3-Valores de resistência à compressão mínimas segundo ABNT.

Tipo Resistência à compressão na área bruta (MPa)

Vedação A 1,5
B 2,5

Portante

C 4,0
D 7,0

F 10,0

3.4.2 Determinação da massa específica do compósito

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

usando corpos descartáveis de 150cm3, devidamente aferidos usando uma proveta de precisão,

ai então eles eram pesados, depois de curados esses corpos foram medidos suas massas.

Para efeito de cálculos o volume ocupado pelo compósito no copo descartável, é

considerado o volume aparente do material.



50

Para a determinação da massa específica do compósito e para testar a homogeneidade

da mistura para cada formulação foram realizadas medições das massas dos elementos

constituintes, das massas seca e úmida do compósito.

3.5 ÁREA DE ESTUDO - A 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 35º12’32” 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.

3.6 LEVANTAMENTO DOS DADOS PARA ANÁLISE DO CONFORTO TÉRMICO

A análise do desempenho térmico das unidades residenciais foi feita para o período

diurno de 10:00h as 15:00h, com medições em intervalos de 15 minutos entre elas,

considerado o período mais crítico para o desempenho térmico das edificações considerando

as características do clima local.

Foram medidas as temperaturas interna e externa dos blocos submetidosa radiação

solar no período mais crítico de insolação utilizando-se termômetro infravermelho laser com

31/2 dígitos, resolução de 0,1°C e precisão de ±2,0% da leitura, o aparelho era posicionado a

uma distância não superior a 50cm do alvo. Mediu-se também a temperatura ambiente e a

radiação solar global incidente.A Figura 18 mostra o termômetro a laser utilizado.
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Figura 18- Termômetro a laser utilizado para medir as temperaturas nos blocos

Para isso foi utilizada uma janela de 0,36m² (0,60cm x 0,60cm), preenchida com os

blocos de dimensões 20cm x 20cm x 20cm, largura x altura x profundidade respectivamente,

cada bloco confeccionado com uma formulação, onde para a fixação foi utilizado argamassa

de cimento, gesso, areia e isopor.
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As Figuras19 e 20 mostram a janela vedada com os blocos fabricados(lados interno e

externo) e a Figura 21 a residência que foi usada para os testes térmicos

Figura 19- Janela vedada com os blocos fabricados (lado interno).

Figura 20- Vista externa da janela vedada com os blocos fabricados
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Figura 21- Residência utilizada para os testes de conforto térmico

3.7 DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL DE ABSORÇÃO DE ÁGUA

Para esse ensaio utilizou-se a Norma NBR 9778/ versão corrigida 2009que exige que

os corpos de prova para várias formulações do compósito (D = 50mm e H = 100mm) sejam

imersos em água por um período de 72 horas, para em seguida determinar-se a quantidade de

água absorvida pelas amostras.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE TÉRMICA

A Tabela 4 apresenta os valores médios dos ensaios de condutividade térmica para

todas as proporções de mistura estudadas.

Tabela 4- Condutividade térmica média para todas as formulações estudadas

AMOSTRAS K(W/m.°C)
CGI 0,20
CGP 0,37
CGIP 0,26
CGIA 0,17
CGPA 0,35
CGIPA 0,21
CGIB 0,22
CGPB 0,18
CGIPB 0,17

Com relação a condutividade térmica todas as formulações estudadas mostraram-se

viáveis, pela obtenção de uma resistência térmica indicada para a fabricação de um bloco

capaz de gerar conforto térmico no interior de uma residência. As formulações com menores

resistências térmicas foram CGIA e CGIPB e CGPB, com condutibilidades térmicas

equivalentes.

As formulações propostas apresentaram condutividade térmica favoravel, com os

mesmos elementos básicos, cimento, gesso, raspa de pneu e areia, com exceção CGP e CGPA

com condutividades acima de 0,35 W/m.°C.
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O gráfico 1 mostra o comportamento da condutividade térmica para as formulações

estudadas.

Gráfico 1 - Condutividade térmica das formulações estudadas.

Tabela 5- Condutividade térmica de materiais mais utilizados em edificações.

Materiais utilizados em edificações K(W/m.K)
Água 0,61

tijolo furado 0,35
tijolo maciço 0,70

Eps 0,03
Cimento 0,9

Gesso 0,40
Areia 1,6

Borracha 0,15
Concreto 1,3

Argamassa 0,75
Fonte: SILVA (2010)

Em comparação com os materiais tradicionalmente utilizados em edificações percebe-

se que o compósito produzido apresenta uma maior capacidade para geração de um melhor

conforto térmico, em função de sua menor condutividade térmica.

4.2 MASSA ESPECÍFICA DO COMPÓSITO

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

compósito, para um volume de 150 ml. A tabela 6 apresenta os valores da massa de cada

elemento e de sua massa específica.

CGIA CGIPB CGPB CGI CGIPA CGIB CGIP CGPA CGP

CONDUTIVIDADE 0,17 0,17 0,18 0,20 0,21 0,22 0,26 0,35 0,37

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

Tí
tu

lo
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o 
Ei

xo

CONDUTIVIDADE
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Tabela 6- Massa de cada elemento do compósito e suas massas específicas

ELEMENTO MASSA(g) MASSA ESPECÍFICA(kg/m³)
AREIA 190,2 1266,7

CIMENTO 137,3 913,3
GESSO 116,1 773,3

RASPA DE PNEU 56,2 373,3
BARRO 169,1 1126,7
ISOPOR 3,0 20,0

.

Posteriormenteforam preparadas todas as formulações e adicionou-se água a cada

formulação, fabricando-se as amostras frescas e em seguida as amostras foram postas a secar

ao sol por um período de 72 horas e mediu-se a massa das amostras secas, apresentadas na

tabela 7 juntamente com a massa específica de cada formulação.

Tabela 7- Massas específicas de todas as formulações testadas

ELEMENTO MASSA(Kg) MASSA ESPECÍFICA (Kg/m³)
CGIPA 213,1 1087,2

CGI 172,9 882,1
CGIB 209,7 1069,9
CGP 217,9 1111,7

CGPB 249,3 1271,9
CGIPB 212,9 1086,2
CGPA 238,1 1214,8
CGIP 179,2 914,2
CGIA 239,0 1219,3

Observou-se que o compósito para todas as formulações testadas apresenta massa

específica baixa, com o seu valor mais elevado 27,1% superior a massa específica da água.

O compósito é bem mais leve que o concreto, de massa específica na faixa entre

2.000-2.500kg/mm3, o que representa um fator bastante positivo durante o processo de

assentamento dos blocos.

As formulações que apresentam as menores massas específicas são as que têm isopor

como elemento constituinte. O gráfico 2 mostra o comportamento das massas específicas para

as formulações estudadas.
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Gráfico 2- Massas específicas para todas as formulações estudadas

4.3 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

A tabela 8 apresenta os valores de resistência à compressão, obtidos para todas as

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

Tabela 8- Resistência à compressão para todas as formulações estudadas

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO(MPa)
FORMULAÇÃO 07 DIAS 14 DIAS 28 DIAS

C.G.I. 2,50 3,00 3,10
C.G.P. 3,10 4,18 4,31

C.G.I.P. 1,0 1,24 1,62
C.G.I.A. 2,10 2,43 2,68
C.G.P.A. 2,40 3,12 2,31

C.G.I.P.A. 1,80 1,84 2,12
C.G.I.B. 2,50 2,62 3,68
C.G.P.B. 2,75 3,25 3,75

C.G.I.P.B. 2,70 2,80 2,90

CGIP
A

CGI CGIB CGP CGPB
CGIP

B
CGPA CGIP CGIA

MASSA ESPECÍFICA (Kg/m³) 1087,2 882,1 1069,91111,71271,91086,21214,8 914,3 1219,4
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Para sete dias de cura a formulação com maior resistência foi a CGPB, seguida da

CGP, o que traduz uma maior viabilidade para as amostras com pneu triturado. A amostra

menos eficiente em relação a esse parâmetro foi a CGIP, traduzindo que a mistura de pneu e

isopor triturados fragiliza o compósito.

Em relação a norma, com exceção da amostra CGIP, todas estão dentro da

classificação de alvenaria de vedação, acima de 1,5 MPa, para apenas sete dias de cura.

Para quatorze dias de cura a formulação com maior resistência à compressão foi a

CGP, seguida da CGPA. Novamente a amostra menos eficiente foi a CGIP, traduzindo que a

mistura de pneu e isopor triturados fragiliza o compósito.

Em relação a norma com exceção da amostra CGIP, todas as outras estão dentro da

classificação de alvenaria de vedação, acima de 1,5 MPa. A amostra de CGP atingiu a

categoria portante C segundo a norma pertinente.

Para vinte e oito dias de cura a formulação com maior resistência à compressão

continuou a ser a CGP, seguida da CGIB. Novamente a amostra menos eficiente em relação a

esse parâmetro foi a CGIP, traduzindo que a mistura de pneu e isopor triturados fragiliza o

compósito.

Em relação a norma todas as amostras estiveram dentro da classificação de alvenaria

de vedação, acima de 1,5 MPa. A

A amostra de CGP atingiu a categoria portante C, segundo a norma pertinente,

atingindo o maior valor para todos os períodos de cura, correspondente a 4,31 MPa, 7,75%

acima da resistência mínima para a categoria C.

Gráfico 3- Resistência à compressão para 7, 14 e 28 dias de cura

C.G.I. C.G.P. C.G.I.P. C.G.I.A. C.G.P.A. C.G.I.P.A. C.G.I.B. C.G.P.B. C.G.I.P.B.

07 DIAS 2,5 3,1 1 2,1 2,31 1,8 2,5 2,75 2,7

14 DIAS 3 4,18 1,24 2,43 2,4 1,84 2,62 3,25 2,8

28 DIAS 3,1 4,31 1,62 2,68 3,12 2,12 3,68 3,75 2,9
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Resistência à compressão (MPa)
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A formulação que mostrou maior eficiência em relação à resistência mecânica foi a

CGP, que atingiu a norma não apenas para a categoria de alvenaria de vedação, mas também

para a alvenaria portante, o que representa um fator extremamente positivo, em função,

principalmente, do baixo custo do compósito produzido e pela utilização da raspa de pneu de

uma maneira ecologicamente correta, o que representa uma maneira de reciclagem dos pneus

causam danosos ao meio ambiente.

A próxima etapa desse trabalho é a construção de uma unidade familiar de pequena

área utilizando os blocos produzidos e posterior estudo térmico para o diagnóstico do conforto

térmico e acústico gerados.

4.4 ENSAIO DE CONFORTO TÉRMICO DOS BLOCOS FABRICADOS

Foram coletadas de forma direta nos blocos construídos e colocados numa janela de

uma residência alternativa construída com blocos de outro material compósito as temperaturas

das superfícies interna e externas a cada 15 minutos, em um intervalo de 12:00 – 14:30,

período de maior incidência da radiação solar. Os blocos foram colocados na janela da

fachada oeste, exposta á radiação para o período escolhido, no mês onde as leituras foram

realizadas. Foram medidas também a sensação térmica, a umidade relativa do ar e a radiação

solar global.

Astabelas9 a 17apresentam os dados de temperatura para o ensaio realizado. Os

valores de temperatura foram medidos através de termômetro a laser (pirômetro) termopares

acoplados a um termômetro digital e os outros parâmetros foram obtidos da central

meteorológica Davis instalada no LMHES, situado no NTI da UFRN.
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Tabela 9- Resultados do ensaio de conforto térmico – CGI

Tempo
(hora)

TEXT
(°C)

TINT
(°C)

∆T
(°C)

Ta
(°C)

Urelativa
(%)

Ig
(W/m²)

ST
(°C)

12:00 41,3 35,1 6,2 31,7 61 1082 36,6
12:15 40,9 34,4 6,5 31,9 60 993 36,9
12:30 43,7 35,2 8,5 32,2 59 905 37,3
12:45 45,9 34,1 11,8 31,9 60 916 36,9
13:00 46,9 35,3 11,6 31,6 62 928 36,5
13:15 45,0 34,5 10,5 31,6 63 805 36,2
13:30 45,4 34,5 10,9 31,6 65 682 35,9
13:45 43,9 34,7 9,2 31,3 64 590 35,8
14:00 42,7 34,5 8,2 31,1 64 499 35,8
14:15 42,1 34,3 7,8 30,9 65 458 35,7
14:30 42,0 33,9 8,1 30,7 66 417 35,7

Tabela 10- Resultados do ensaio de conforto térmico – CGIP

Tempo
(hora)

TEXT
(°C)

TINT
(°C)

∆T
(°C)

Ta
(°C)

Urelativa
(%)

Ig
(W/m²)

ST
(°C)

12:00 41,8 35,5 6,3 31,7 61 1082 36,6
12:15 41,2 34,6 6,6 31,9 60 993 36,9
12:30 43,9 35,4 8,5 32,2 59 905 37,3
12:45 46,1 34,6 11,5 31,9 60 916 36,9
13:00 46,8 35,6 11,2 31,6 62 928 36,5
13:15 44,9 35,1 9,8 31,6 63 805 36,2
13:30 45,4 34,8 10,6 31,6 65 682 35,9
13:45 43,6 34,9 8,7 31,3 64 590 35,8
14:00 42,6 34,7 7,9 31,1 64 499 35,8
14:15 42,0 34,6 7,4 30,9 65 458 35,7
14:30 41,9 34,1 7,8 30,7 66 417 35,7

Tabela 11- Resultados do ensaio de conforto térmico – CGIB

Tempo
(hora)

TEXT
(°C)

TINT
(°C)

∆T
(°C)

Ta
(°C)

Urelativa
(%)

Ig
(W/m²)

ST
(°C)

12:00 41,5 35,6 5,9 31,7 61 1082 36,6
12:15 41,4 34,7 6,7 31,9 60 993 36,9
12:30 43,9 35,7 8,2 32,2 59 905 37,3
12:45 45,9 34,8 11,1 31,9 60 916 36,9
13:00 46,8 35,9 10,9 31,6 62 928 36,5
13:15 45,1 35,3 9,8 31,6 63 805 36,2
13:30 45,7 35,3 10,4 31,6 65 682 35,9
13:45 44,0 35,3 8,7 31,3 64 590 35,8
14:00 43,0 35,0 8,0 31,1 64 499 35,8
14:15 42,8 34,9 7,9 30,9 65 458 35,7
14:30 42,7 34,4 8,3 30,7 66 417 35,7
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Tabela 12- Resultados do ensaio de conforto térmico – CGPB

Tempo
(hora)

TEXT
(°C)

TINT
(°C)

∆T
(°C)

Ta
(°C)

Urelativa
(%)

Ig
(W/m²)

ST
(°C)

12:00 41,5 34,6 6,9 31,7 61 1082 36,6
12:15 40,0 34,0 6,0 31,9 60 993 36,9
12:30 44,0 34,6 9,4 32,2 59 905 37,3
12:45 45,3 33,7 11,6 31,9 60 916 36,9
13:00 47,2 34,7 12,5 31,6 62 928 36,5
13:15 44,7 34,4 10,3 31,6 63 805 36,2
13:30 44,8 34,4 10,4 31,6 65 682 35,9
13:45 43,8 34,3 9,5 31,3 64 590 35,8
14:00 42,6 34,3 8,3 31,1 64 499 35,8
14:15 42,0 34,2 7,8 30,9 65 458 35,7
14:30 41,0 34,0 7,0 30,7 66 417 35,7

Tabela 13- Resultados do ensaio de conforto térmico – CGIPA

Tempo
(hora)

TEXT
(°C)

TINT
(°C)

∆T
(°C)

Ta
(°C)

Urelativa
(%)

Ig
(W/m²)

ST
(°C)

12:00 41,2 35,0 6,2 31,7 61 1082 36,6
12:15 40,2 34,6 5,6 31,9 60 993 36,9
12:30 43,4 35,0 8,4 32,2 59 905 37,3
12:45 45,1 33,9 11,2 31,9 60 916 36,9
13:00 46,8 35,2 11,6 31,6 62 928 36,5
13:15 44,6 34,7 9,9 31,6 63 805 36,2
13:30 44,6 34,5 10,1 31,6 65 682 35,9
13:45 44,0 34,8 9,2 31,3 64 590 35,8
14:00 42,4 34,7 7,7 31,1 64 499 35,8
14:15 42,0 34,5 7,5 30,9 65 458 35,7
14:30 41,1 34,2 6,9 30,7 66 417 35,7

Tabela 14- Resultados do ensaio de conforto térmico – CGIA

TEMPO
(Hora)

TEXT
(°C)

TINT
(°C)

∆T
(°C)

Ta
(°C)

Urelativa
(%)

Ig
(W/m²)

ST
(°C)

12:00 40,7 34,9 5,8 31,7 61 1082 36,6
12:15 40,2 34,5 5,7 31,9 60 993 36,9
12:30 43,2 35,1 8,1 32,2 59 905 37,3
12:45 44,8 33,8 11,0 31,9 60 916 36,9
13:00 46,3 35,3 11,0 31,6 62 928 36,5
13:15 43,7 34,7 9,0 31,6 63 805 36,2
13:30 44,5 34,6 9,9 31,6 65 682 35,9
13:45 43,9 34,9 9,0 31,3 64 590 35,8
14:00 42,4 34,7 7,7 31,1 64 499 35,8
14:15 41,9 34,6 7,3 30,9 65 458 35,7
14:30 41,2 34,2 7,0 30,7 66 417 35,7



62

Tabela 15- Resultados do ensaio de conforto térmico – CGIPB

TEMPO
(Hora)

TEXT
(°C)

TINT
(°C)

∆T
(°C)

Ta
(°C)

Urelativa
(%)

Ig
(W/m²)

ST
(°C)

12:00 41,1 34,1 7,0 31,7 61 1082 36,6
12:15 39,2 33,9 5,3 31,9 60 993 36,9
12:30 43,2 34,1 9,1 32,2 59 905 37,3
12:45 45,8 33,3 12,5 31,9 60 916 36,9
13:00 46,6 34,0 12,6 31,6 62 928 36,5
13:15 43,7 33,9 9,8 31,6 63 805 36,2
13:30 44,0 33,8 10,2 31,6 65 682 35,9
13:45 43,7 33,5 10,2 31,3 64 590 35,8
14:00 40,6 33,7 6,9 31,1 64 499 35,8
14:15 41,2 33,4 7,8 30,9 65 458 35,7
14:30 38,7 33,3 5,4 30,7 66 417 35,7

Tabela 16- Resultados do ensaio de conforto térmico – CGPA

TEMPO
(Hora)

TEXT
(°C)

TINT
(°C)

∆T
(°C)

Ta
(°C)

Urelativa
(%)

Ig
(W/m²)

ST
(°C)

12:00 40,9 34,5 6,4 31,7 61 1082 36,6
12:15 39,2 33,8 5,4 31,9 60 993 36,9
12:30 42,6 34,2 8,4 32,2 59 905 37,3
12:45 44,5 33,4 11,1 31,9 60 916 36,9
13:00 46,0 34,2 11,8 31,6 62 928 36,5
13:15 43,4 34,1 9,3 31,6 63 805 36,2
13:30 43,9 34,0 9,9 31,6 65 682 35,9
13:45 44,1 33,9 10,2 31,3 64 590 35,8
14:00 41,3 34,0 7,3 31,1 64 499 35,8
14:15 41,0 33,9 7,1 30,9 65 458 35,7
14:30 39,9 33,5 6,4 30,7 66 417 35,7

Tabela 17- Resultados do ensaio de conforto térmico – CGP

Tempo
(hora)

TEXT
(°C)

TINT
(°C)

∆T
(°C)

Ta
(°C)

Urelativa
(%)

Ig
(W/m²)

ST
(°C)

12:00 40,7 34,3 6,4 31,7 61 1082 36,6
12:15 39,2 33,7 5,5 31,9 60 993 36,9
12:30 42,6 34,1 8,5 32,2 59 905 37,3
12:45 44,9 33,5 11,4 31,9 60 916 36,9
13:00 46,1 34,2 11,9 31,6 62 928 36,5
13:15 43,2 34,1 9,1 31,6 63 805 36,2
13:30 43,7 34,0 9,7 31,6 65 682 35,9
13:45 43,1 34,0 9,1 31,3 64 590 35,8
14:00 41,2 33,9 7,3 31,1 64 499 35,8
14:15 40,9 33,9 7,0 30,9 65 458 35,7
14:30 39,8 33,6 6,2 30,7 66 417 35,7
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Todos os blocos de composições diferentes testados apresentam viabilidade para a

obtenção de significativo conforto térmico. Todos apresentaram gradiente térmico superior a

11°C, sendo o máximo gradiente alcançado para CGIPB e o mínimo para CGIB,

correspondentes a 12,6 e 11,1°C, respectivamente.Os maiores gradientes de temperatura

ocorreram para as 13 horas do dia escolhido para esse ensaio.

Os resultados obtidos mostram que termicamente o compósito produzido tem

competitividade com os materiais convencionais aplicados na construção civil.

O gráfico 4 mostra o comportamento assumido gradiente de temperatura entre as

superfícies externa e interna dos blocos durante o processo de testede conforto térmico com os

blocos nas formulações estudadas.

Gráfico 4- Gradiente de temperatura entre as superfícies externa e interna dos blocos

4.5ABSORÇÃO DE ÁGUA

A tabela 18 apresenta os valores médios determinados para três amostras de cada

formulação do compósito experimentadas.

CGIA CGIB CGIPA CGI CGPA CGIP CGP CGPB CGIPB

Série1 11 11,1 11,6 11,8 11,8 11,8 11,9 12,5 12,6

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

Δ
T

Ensaio Térmico dos Blocos
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Tabela 18- Percentual de absorção de água para as formulações do compósito

TIPO DE
FORMULAÇÃO

mseca
(g)

msaturada
(g)

mágua
(g)

Absorção de água
(%)

CGIPA 213,07 310,17 97,10 45,86
CGI 172,90 276,10 103,20 60,45

CGIB 209,67 306,27 96,60 46,13
CGP 217,87 323,73 105,87 48,75

CGPB 249,30 343,17 93,87 37,65
CGIPB 212,90 309,13 96,23 45,35
CGPA 238,07 338,57 100,50 42,83
CGIP 179,23 286,47 107,23 59,99
CGIA 239,00 330,10 91,10 38,18

O gráfico 5 mostra o comportamento dos parâmetros durante o processo de ensaio

para determinação do percentual de absorção de água do compósito.

Gráfico 5- Comportamento dos parâmetros do ensaio de absorção de água

Todas as formulações podem ser utilizadas como elementos construtivos com relação

a absorção de água. As formulações mais eficientes foram aquelas que apresentam areia ou

barro, destacando-se as CGIA e CGPB, com percentuais menoresque 40,0%.

Os compósitos com percentual de isopor sem areia ou barro apresentam elevada

absorção de água, em torno de 60%, porém essa significativa absorção não compromete seu

CGIPA CGI CGIB CGP CGPB CGIPB CGPA CGIP CGIA

Massa seca (g) 213,1 172,9 209,7 217,9 249,3 212,9 238,1 179,2 239,0

Massa saturada (g) 310,2 276,1 306,3 323,7 343,2 309,1 338,6 286,5 330,1

Massa de água (g) 97,1 103,2 96,6 105,9 93,9 96,2 100,5 107,2 91,1

Absorção (%) 45,9 60,5 46,1 48,8 37,7 45,4 42,8 60,0 38,2

0,0
50,0

100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0

Absorção de água
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uso para a fabricação de blocos, que serão posteriormente isolados com uma pintura, que

proporciona uma diminuição significativa desse problema.

4.6RESULTADOS GERAIS

A tabela 19 apresenta os resultados de todas as propriedades determinadas para todas

as formulações do compósito. O gráfico 6 mostra o comportamento comparativo das

propriedades estudadas para todas as formulações do compósito.

Tabela 19- Resultados médios das propriedades para as formulações do compósito

TIPO DE FORMULAÇÂO K
(W/m.°C)

ΔT
(°C)

RC
(MPa)

Absorção de água
(%)

CGIA 0,17 11,00 2,68 38,18
CGIPB 0,17 12,60 2,9 45,35
CGPB 0,18 12,50 3,75 37,65
CGI 0,20 11,80 3,0 60,45

CGIPA 0,21 11,60 2,12 45,86
CGIB 0,22 11,10 3,68 46,13
CGIP 0,26 11,80 1,62 59,99
CGPA 0,35 11,80 3,12 42,83
CGP 0,37 11,90 4,31 48,75

Gráfico 6 - Comparativo das propriedades estudadas para as formulações do compósito

As formulações com isopor apresentam melhor desempenho térmico,principalmente

CGIPB, em função de suabaixa condutividade térmica, em torno de 0,025W/m.°C. Portanto,

termicamente o isopor influência decisivamente para a obtenção de um compósito de alta

CGIA CGIPB CGPB CGI CGIPA CGIB CGIP CGPA CGP

CONDUTIVIDADE TÉRMICA
(X100) 17,00 17,00 18,00 20,00 21,00 22,00 26,00 35,00 37,00

CONFORTO 11,00 12,60 12,50 11,80 11,60 11,10 11,80 11,80 11,90

RESISTENCIA (X10) 24,00 28,90 32,50 29,50 19,20 29,70 13,00 26,20 38,70

ABSORÇÃO 38,18 45,35 37,65 60,45 45,86 46,13 59,99 42,83 48,75

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00

Propriedades analisadas
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resistência térmica, importante para a obtenção de um elemento construtivo de significativo

conforto térmico.

Em relação a resistência a à compressão, importante parâmetro para a segurança

estrutural da construção, todos as formulações estiveram atendendo a norma para alvenaria de

fechamento. Para alvenaria estrutural apenas o compósito CGP formado pelos dois elementos

bases, (gesso e cimento) atendeu a norma.

Com relação à absorção de água as formulações com isopor geralmente tiveram níveis

maiores que as outras, sendo a formulação mais viável a CGPB.

4.7 ANÁLISE PRELIMINAR DE CUSTO

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

= 40 cm; B = 20 cm e H = 20 cm ficou em torno de R$ 2,30. Considerando-se que equivale a

uma área correspondente a quatroblocos, de custo R$ 1,60, e que por não necessitar de

reboco, diminui significativamente o custo de mão de obra e a quantidade de cimento e areia

na obra. Ressalte-se ainda o melhor conforto térmico propiciado pelos blocos desse material

compósito.

Considere-se a construção de uma residência unifamiliar urbana de interesse social

com uma área correspondente a 48,41m², sendo cinco cômodos distribuídos em dois quartos,

sala, cozinha e banheiro. A figura 22 mostra unidade habitacional de interesse social projetada

para ser construída com os blocos produzidos (O projeto detalhado da casa está no ANEXO

A).

Para a construção que utiliza o compósito seriam necessários pelo menos 1600 blocos

com dimensões 40x20x20cm e 180 blocos com 20x20x20cm, considerando-se também a

existência de cinco janelas e cinco portas para acesso aos cômodos.

O custo de cada bloco dependerá da proporção escolhida, sendo mais barato a

utilização de um compósito com maior quantidade de elementos, o que exigirá uma menor

quantidade dos elementos base, de custo mais elevado.

Se as paredes fossem construídas com tijolos cerâmicos de oito furos com

18cmx18cmx9cm, seriam utilizados 6760 tijolos cerâmicos.

Encontra-se em anexo o projeto da unidade habitacional referente
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Figura 22- Unidade habitacional de interesse social construída com os blocos
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Tomando como referência os resultados dos ensaios efetuados com o compósito em

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

5.1 CONCLUSÕES

1. É possível e viável utilizar todas as composições analisadas, na categoria alvenaria

de vedação;

2. O compósito estudado é considerado apto à sua utilização como material de

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

mecânica à compressão compatível com blocos de vedaçãoassim como um tempo de cura

menor, segundo a NBR 6461, em comparação aos materiais tradicionais;

3. 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;

4. Dentre as formulações estudadas, a que se mostrou mais viável, combinando as

resistências mecânica e térmica foi a CGIPB;

5. A reutilização de materiais danosos ao meio ambiente, como isopor e pneu

constitui-se numa ação ecológica de grande importância para a preservação ambiental;

6. A formulação mais eficiente em relação a resistência mecânica foi a CGP (cimento,

gesso, pneu triturado e água, classificada como alvenaria portante, segundo NBR 6461;

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

construtivo, podendo produzir uma edificação mais rápida, pelo fato do compósito curar

rapidamente;

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

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

minimiza o custo de mão de obra;
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5.2 SUGESTÕES

1. Construir uma unidade habitacional com os blocos produzidos e testar o conforto

térmico propiciado pelos mesmos;

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

construída;

3. Produzir laje com o compósito de maior resistência térmica;

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