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RESUMO 

 

Foi construído o Espaço Ciência utilizando 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, como também dar-lhe um 

fim ecologicamente correto, tendo em vista que tanto o pneu quanto o EPS ocupam 

grande espaço em aterros sanitários e necessitam de anos para serem degradados quando 

lançados ao meio ambiente. Foram realizados ensaios de compressão segundo as 

normas da ABNT para blocos de vedação, medições da variação de temperatura nas 

paredes externas e internas utilizando um termômetro a laser e verificação da 

temperatura do ambiente interno utilizando um termopar acoplado a um termômetro 

digital. Os experimentos térmicos demonstraram os valores proporcionados pelo 

compósito a partir da diferença de temperatura entre as superfícies internas e externas 

nas paredes, alcançando níveis de 12,4°C e temperatura ambiente no interior do espaço 

ciência, de 33,3 ºC ficando dentro da zona de conforto térmico para países de clima 

quente. Demonstrou-se também apropriada resistência mecânica de tal compósito para 

paredes de vedação. A utilização do compósito proposto pode contribuir para a 

diminuição do extremo déficit habitacional do nosso país, produzindo residências 

populares a baixo custo e com pequeno tempo de obra. 

 

Palavras chave: compósito, baixo custo, resistência térmica, aproveitamento de 

resíduos, casas populares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Space Science was built using a composite made of plaster, EPS, shredded tires, 

cement and water. Studies were conducted to thermal and mechanical resistance. Inside 

the mold EPS plates were placed in order to obtain a higher thermal resistance on the 

wall constructed, as well as to give it an end environmentally friendly in view of both 

the tire and the EPS occupy a large space in landfills and year need to be degraded when 

released into the environment. Compression tests were performed according to ABNT 

blocks to seal, measurements of the temperature variation in the external and internal 

walls using a laser thermometer and check the temperature of the indoor environment 

using a thermocouple attached to a digital thermometer. The experiments demonstrated 

the heat provided by the composite values from the temperature difference between the 

internal and external surfaces on the walls, reaching levels of 12.4 ° C and room 

temperature in the interior space of the Science of 33.3 ° C, remaining within the zone 

thermal comfort for hot climate countries. It was also demonstrated the proper 

mechanical strength of such a composite for sealing walls. The proposed use of the 

composite can contribute to reducing the extreme housing shortage in our country, 

producing popular homes at low cost and with little time to work. 

 

  Keywords: composite, low cost, thermal resistance, waste recovery, housing. 
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CAPITULO I - INTRODUÇÃO 

 

1.1. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

A atualização do déficit habitacional no Brasil, divulgada pelo Ministério das 

Cidades, confirma a queda do indicador. O resultado final do estudo realizado pela 

Fundação João Pinheiro revela queda de 6 milhões (indicador de 2007 atualizado) para 

5,572 milhões de moradias. (BARROSO, 2006). 

Desse total, 83% dos domicílios se localizam em áreas urbanas. A maior 

concentração do déficit habitacional – 96,6% do total – continuava abrangendo as 

famílias com renda inferior a cinco salários mínimos. (BARROSO, 2006). 

O programa Minha Casa, Minha Vida pretende construir ou reformar três 

milhões de moradias até 2014 para famílias com renda mensal de até dez salários 

mínimos. (BARROSO, 2006). 

O déficit habitacional pode ser definido como a quantidade de moradias que 

deve ser construída para solucionar problemas sociais relacionados com a coabitação 

familiar, a moradia em domicílios improvisados ou em construções precárias e o ônus 

excessivo com aluguel (BARROSO, 2006). 

São consideradas habitações precárias os domicílios improvisados e os rústicos; 

a coabitação familiar se caracteriza pela convivência de famílias na mesma moradia por 

falta de opção; o ônus excessivo com aluguel acontece quando mais de 30% da renda 

mensal de uma família com renda familiar de até três salários mínimos são destinados 

ao pagamento do aluguel; e o adensamento excessivo nos domicílios alugados quando 

mais de três pessoas dividem o mesmo dormitório. 

A maior parte do déficit habitacional está concentrada na Região Sudeste – 

36,9% do total ou 2,1 milhões de moradias. A Região Nordeste é a região com o 

segundo maior déficit habitacional do país: 2 milhões de domicílios ou 35,1% do total. 

(BARROSO, 2006). 

Comparada às demais regiões, a Região Norte apresenta o maior percentual do 

déficit em termos relativos – o déficit de 600 mil unidades habitacionais corresponde a 

13,9% dos domicílios da região. 

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. O restante do déficit foi devido aos domicílios 
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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 14
a
 posição e entre as capitais da região Nordeste a 3

a 
posição, 

com as menores carências habitacionais, perdendo somente para Salvador e Aracaju, 

que obtiveram déficit habitacional de 12,5%, e 13%, respectivamente. (BARROSO, 

2006). 

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 do Norte são 150 mil famílias que vivem sem habitação digna e só na Grande 

Natal são mais de 60 mil (http://www.nominuto.com, acessado 20/01/2012). 

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. 

“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. 

No Brasil, há um grande número de famílias que vive 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). 

 

http://www.nominuto.com/noticias/cidades/150-mil-familias-do-rn-vivem-sem-habitacao-digna/2482/


15 
 

CAPITULO I - INTRODUÇÃO 

Com esse objetivo foi desenvolvido um novo tipo de bloco utilizando material 

compósito com o intuito de reduzir o custo da edificação de uma residência, e contribuir 

com os esforços já existentes para reduzir o déficit habitacional.  Esse bloco contém na 

sua composição raspa de pneu, gesso, EPS, cimento e água. Além de um recheio que 

pode ser de placas de EPS reciclado, latas de alumínio e garrafas de água mineral.   

O compósito apresenta boa homogeneidade, os blocos produzidos são de fácil 

fabricação e montagem e baixa condutividade térmica; e podem 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 10 minutos, permitindo 

uma considerável agilidade do processo construtivo.  

O bloco estudado possui em sua formulação cimento, gesso, isopor, raspa de 

pneus, e recheio de placas de EPS reciclado. Esses blocos têm largura de 26 mm, 

comprimento de 80 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. 

.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. Ressalte-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 do bloco compósito com a formulação 

CGIP com recheio de placas de EPS reciclado conveniente de embalagens de ar 

condicionado para isolamento térmico de paredes. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar o porcentual de cada elemento para a fabricação do compósito; 

2. Projetar e construir os moldes para a fabricação dos blocos; 

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

4. Caracterizar o compósito, determinando suas propriedades térmicas e 

mecânicas; 

5. Verificar a variação das temperaturas nos blocos fabricados, podendo 

contribuir para um melhor conforto térmico. 

 

O presente trabalho está dividido em seis 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. 

O sexto capítulo trás as referências utilizadas nesse trabalho. 
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CAPÍTULO II – 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 estão entre os materiais mais estudados atualmente. É 

um material 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.  

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: 
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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 (MACHADO, 2003). 

 

2.2. O EPS (Isopor) 

 

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

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

Knauf Isopor Ltda., e designa, comercialmente, os produtos de poliestireno expandido, 

comercializados por essa empresa. 

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, 

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 O uso 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, 
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resistência, facilidade de manuseio e baixo custo. (www.abrapex.com.br, acessado 

12/02/2012).  

Abaixo temos algumas vantagens da utilização do EPS na construção civil: 

• 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. 

Tal garante que o EPS mantém as suas características térmicas e mecânicas mesmo sob 

a ação da umidade. 

• 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 

correntemente 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 mantêm-se 

inalteradas ao longo da vida do material, que é pelo menos tão longa quanto a vida da 

construção de que faz parte. O EPS não apodrece nem ganha bolor, não é solúvel em 

água nem liberta substâncias para o ambiente. O EPS não constitui substrato ou 

alimento para o desenvolvimento de animais ou microrganismos. (www.ebah.com.br, 

acessado em 12/02/2012), 

 

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. 
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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. 

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 

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).  

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. 

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.  

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. 
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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. (www. abcp.org.br acessado em 22/01/2012). 

 

2.4.2 Composição 

O Cimento Portland é compostos de clínquer e de adições que distinguem os 

diversos tipos existentes, conferindo diferentes propriedades mecânicas e químicas a 

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 

suas características e propriedades, e é o número um entre os tipos básicos de cimento 

Portland disponíveis no mercado brasileiro. A Tabela 1 apresenta os tipos de cimentos 

comercializados no mercado nacional. 

Tabela 1.  Composição do Cimento Portland.  

 
        Fonte: http://www.ecivilnet.com/artigos/cimento_portland_composicao.htm. 
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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 pneu 

exerce papel fundamental no dia-a-dia das pessoas, proporcionando mobilidade, 

agilidade e rapidez nos veículos modernos. 

 

2.5.1 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 que 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 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). 
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2.5.2. 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 (LEITE, 

2011). 

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. CONFORTO TÉRMICO  

 

Segundo define a ASHRAE, Associação Americana dos Engenheiros de 

Refrigeração, Ar Condicionado e Aquecimento, Norma 55/81, conforto térmico é o 

estado de espírito que expressa à satisfação com o ambiente térmico. Essa sensação de 

bem estar térmico do corpo humano dependerá da atuação do sistema termorregulador 

para a manutenção do equilíbrio térmico, pois quanto maior for o trabalho desse 

sistema, maior a sensação de desconforto.  
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Dada a própria definição subjetiva de conforto, e toda a gama de variáveis que 

podem interferir na sensação de bem estar térmico das pessoas, há uma clara dificuldade 

para determinar um índice que represente fielmente a sensação de conforto térmico. Os 

principais parâmetros considerados são: temperatura do ar, umidade relativa, velocidade 

do ar, temperatura radiante média, tipo de vestimenta e taxa média do metabolismo da 

atividade exercida.  

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 

por temperaturas extremas, falta de ventilação adequada, umidade excessiva combinada 

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

ser bastante prejudiciais. Alguns efeitos físicos desse desconforto podem ser sonolência, 

alteração de batimentos cardíacos e aumento de sudação. Psicologicamente também se 

observam alguns efeitos como a apatia e desinteresses pelo trabalho. 
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3.1. COMPOSIÇÃO DOS BLOCOS 

 

O compósito utilizado nos blocos apresentou as seguintes proporções em 

volume: 1,0 parte de gesso + 1,0 Parte de isopor triturado + 1,0 parte de cimento + 1,0 

parte de raspa de pneu + 0,4 parte do volume total de água, além de um recheio com 

placas de EPS reciclados conveniente de embalagens de ar condicionado, as dimensões 

do bloco são: C = 80 cm; L = 26 cm e E = 10 cm, com área de 0,21 m² e volume de 

0,021 m³. A Figura 1 apresenta as dimensões do bloco produzido. 

 

Figura 1. Bloco com as dimensões. 

          Fonte: O Autor (2012). 

 

3.2. CONFECÇÃO DOS BLOCOS 

 

Para se fabricar o bloco escolhido com recheio de placas de EPS reciclados de 

embalagens de ar condicionado seguiu os procedimentos abaixo.  As Figuras 2 a 9 

mostram as várias etapas do processo de fabricação dos blocos. 
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1. Montagem do molde; 

 

Figura 2. Molde desmontado usado para 

fabricação dos blocos.    Fonte: O Autor (2012). 

 

2. Aplicação do desmoldante na forma, óleo; 

 

Figura 3. Molde montado usado para fabricação dos blocos. 

Fonte: O Autor (2011). 

 

3. Peneiramento e remoção das impurezas prejudiciais à fabricação dos blocos; 

4. Dosagem dos componentes para a fabricação dos blocos; 

5. Mistura e homogeneização a seco dos componentes; 
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                   Figura 4. Mistura dos Constituintes do compósito a seco. 

           Fonte: O Autor (2012). 

 

6.   A mistura é colocada depois num recipiente com água, 30% do volume total 

da mistura; 

7.    Homogeneização da mistura com água; 

 

Figura 5. Preparação do Compósito. 

   Fonte: O Autor (2012). 

 

 8.    Enchimento do molde com o compósito; 

 9.    Colocação das placas de EPS; 
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Figura 6 e 7. Colocação das placas de EPS no interior do bloco. 

Fonte: O Autor (2011). 

 

10. Após 10 minutos, remoção dos componentes do molde; 

11. Acompanhamento da cura. 

          

 
Figura 8. Blocos no molde esperando o tempo de cura. 

Fonte: O Autor (2011). 
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Figura 9. Secagem dos blocos.  

Fonte: O Autor (2011). 

 

  

  3.3. 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 

utilizados cerca de 75 blocos na referida construção. 

 As Figuras 10 a 13 mostram algumas vistas das paredes do espaço construído. 

 

Figura 10. Parede da frente área de 10,50 m²  

juntamente com a área da porta (4,30 m x 2,44 m). 

Fonte: Fonte: O Autor (2012). 
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Figura 11. Parede onde foi realizado o ensaio  

área de 8,25 m² juntamente com a área da janela (3,38 m x 2,44 m). 

Fonte: Fonte: O Autor (2012). 

 

   1° Ponto              2° Ponto 

 

 

 

Figura 12. Foto do interior do Espaço Ciência.  

Fonte: O Autor (2012). 
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Figura 13. Imagem do bloco com recheio de Isopor. 

Fonte: O Autor (2012). 

 

Foi calculada a área do bloco de compósito, para que fosse determinado o 

número de tijolos necessário para construir o espaço ciência e tecnologia. Os dados da 

área das figuras 10 e 11 mostradas acima são inferiores as áreas mostradas 

anteriormente devido a subtração das áreas da janela e porta. 

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.  

 

3.4. DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE TÉRMICA DO 

COMPÓSITO  

 

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

condutividade térmica desenvolveu-se e construiu-se um equipamento para medir 

indiretamente o parâmetro pretendido.  

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

100 watts, com iluminação frontal propiciada pelo envolvimento da mesma com papel 

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

de um cano PVC pintados de preto internamente para a amostra. A distância entre à 

lâmpada emissora e amostra era constante, garantindo-se a constância da radiação 

recebida pela amostra. 
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Foram realizadas as medições da condutividade em diferentes formulações, 

inclusive na formulação C.G.I.P. Foi medida 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 14 mostra o radiômetro utilizado. 

             

Figura 14. Radiômetro para medir a  

    radiação incidente na amostra.  

    Fonte: Kalionara (2012, pág. 47). 

 

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 15 mostra o equipamento usado 

para auxiliar as medições de condutividade térmica. 

 

 (3.1) 

 

Onde: 

q = radiação emitida pela lâmpada (W); 

K = Condutividade térmica (W/m.°C); 

A = área da amostra (m²); 

∆T = Variação de temperatura (°C); 

L = Espessura (m). 
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   Figura 15. Esquema de medição indireta da condutividade térmica do compósito.  

  Fonte: Mailson (2011, pág. 43). 

 

3.5. PROPRIEDADES MECÂNICAS E OUTRAS PROPRIEDADES DO 

COMPÓSITO  

 

3.5.1. Ensaio de resistência à compressão 

 

Para avaliar a resistência mecânica do bloco 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.  

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. 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 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 

Materiais e Métodos

Condutividade térmica:

Instrumento alternativo para 

medir de modo indireto a 

condutividade térmica.

Amostra utilizada para o 

ensaio da condutividade 

térmica.
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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 2. Valores de resistência à compressões mínimas segundo ABNT. 

Tipo Resistência à compressão na área bruta 

Vedação 
A 1,5 

B 2,5 

Portante 

C 4,0 

D 7,0 

F 10,0 

 

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

de ar condicionado 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 12,0 mesh (2,38mm a 1,68mm) permite 

uma melhor homogeneização, foi observado que quando se usava uma granulometria 

maior que 8,0 mesh, 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 16 mostra o disco e na 

Figura 17 pode-se observar o EPS triturado. 
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Figura 16. Triturador de EPS. Fonte: O Autor (2012). 

 

 

                    

                                          Figura 17. EPS triturado para ser 

                                                         usado no compósito. 

                                                 Fonte: Mailson (2011, pág. 48). 

 

 

3.5.2. Determinação da massa específica do compósito 

 

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

compósito, para um volume de 150 ml. Posteriormente foram 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.  
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Para a determinação da massa específica do compósito foram feitos corpos de 

prova usando corpos descartáveis de 150 cm
3
, e depois de curados, mediu-se suas 

massas. A massa específica é a relação entre a massa e o volume do compósito.  

ps vv

m

v

m
 (3.2) 

Onde:  

 = massa específica do compósito (g/cm
3
) 

m = massa medida em balança (g) 

v = volume do compósito (cm
3
) 

 

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. 

 

3.5.3.   Determinação do percentual de absorção de água 

 

Para esse ensaio utilizou-se a Norma NBR 9778 versão corrigida 2006 que exige 

que os corpos de prova para várias formulações do compósito sejam imersos em água 

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

absorvida pelas amostras. O teor de absorção de água é calculado pela equação (3.3). 

 

 

 

onde:  

A(%) = teor de absorção em porcentagem;  

Mh = massa após o ensaio de absorção;  

Ms = massa do corpo-de-prova seco. 

 

 

 

(3.3)

. 

A(%) = Mh – Ms  x 100 

                 Ms 
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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 35º12’32” 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.  

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. 

Segundo meteorologistas é a cidade mais agradável, em questão de temperatura, 

para se viver em todo o Brasil. A menor temperatura registrada foi de 17,2°C no dia 3 

de junho de 1973 e a maior foi de 34,6°C no dia 8 de janeiro de 1989. 

 

                                                       Figura 18. Mapa do estado do  

                Rio Grande do Norte destacando Natal.  

            Fonte: Carlos (2010, pág. 39). 

 

3.7. LEVANTAMENTO DOS DADOS PARA ANÁLISE DA RESISTÊNCIA 

TÉRMICA OBTIDA COM O BLOCO PRODUZIDO 

 

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 
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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 19..  

 

 

 

    Figura 19. Termômetro a laser utilizado para  

            medir as temperaturas nos blocos. 

           Fonte: O Autor (2012). 
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4.1.  DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

 

A Tabela 3 apresenta os valores médios dos ensaios de condutividade térmica 

para todas as proporções de misturas estudadas anteriormente. 

 

Tabela 3. Condutividade térmica média para todas as formulações estudadas. 

 Fonte: Mailson (2011, pág. 53). 

AMOSTRAS K (W/m.°C) 

CGI   0,20 

CGP 0,37 

CGIP  0,26 

 

O compósito utilizado nesse estudo apresentou baixa condutividade térmica, 

porém superior a outras composições já testadas. A introdução no compósito da raspa 

de pneu trouxe um aumento de 30% em relação a composição com o isopor triturado, 

ambas com gesso e cimento como elementos bases. 

A condutividade da composição estudada esteve mais próxima da relativa ao 

gesso (0,4 W/m.°C) do que a relativa ao isopor ( 0,036 W/m.°C) e raspa de pneu (0,04 

W/m.°C). 

 

 

4.2.  MASSA ESPECÍFICA DO COMPÓSITO  

 

A Tabela 4 apresenta os valores da massa de cada elemento do compósito e de 

suas massas específicas. A tabela 5 apresenta a massa de cada formulação do compósito 

e suas respectivas massas específicas. 

 

Tabela 4. Massa de cada elemento do compósito e suas massas específicas.  

Fonte: Mailson (2011, pág. 55). 

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 

ARGILA  169,1 1126,7 

ISOPOR  3,0 20,0 

. 
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Tabela 5. Massas específicas de todas as formulações testadas.  

Fonte: Mailson (2011, pág. 55). 

ELEMENTO  MASSA (Kg) MASSA ESPECÍFICA (Kg/m³) 

CGI  172,9 882,1 

CGPB  249,3 1271,9 

CGIP  179,2 914,2 

 

Observou-se que o compósito apresentou massa específica 39% inferior a massa 

especificada na composição de maior massa específica, CGPB, e foi superior apenas ao 

compósito com isopor triturado, CGI, em 3,5%.   

O compósito é bem mais leve que alvenaria de tijolos comuns, de massa 

específica 1.600 kg/m3, o que representa um fator bastante positivo durante o processo 

de assentamento dos blocos.  

 

 

4.3. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 

 

A Tabela 6 apresenta os valores de resistência à compressão, obtidos para todas 

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

 

Tabela 6. Resistência à compressão para todas as formulações estudadas.  

Fonte: Mailson (2011, pág. 56). 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPa) 

FORMULAÇÃO   07 DIAS 14 DIAS 28 DIAS 

C.G.P.  3,10 4,18 4,31 

C.G.I.P.  1,0 1,24 1,62 

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

 

A resistência mecânica a compressão esteve 8,0% acima da apontada pela 

norma, porém percebe-se que a mistura isopor-pneu, não produz uma resistência 

mecânica elevada.  

Os outros compósitos mostrados e já estudados apresentaram melhores níveis 

nesse parâmetro. Porém, apesar da menor resistência mecânica, o bloco fabricado está 

acima do limite mínimo da norma para bloco de vedação. 
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4.4. ENSAIO DE RESISTÊNCIA TÉRMICA  

 

As Tabelas 7, 9 e 11 apresentam os valores das temperaturas internas e externas, 

assim como a diferença de temperatura entre as mesmas, temperatura ambiente e 

radiação nos dia de ensaios.  

Foram calculadas as médias horárias para os parâmetros medidos que se 

encontram mostrados nas tabelas 8, 10 e 12. Os gráficos das Figuras 20 a 27 mostram o 

comportamento assumidos pelos parâmetros medidos e calculados. 

 

                     Tabela 7. Parâmetros do ensaio de conforto térmico – 1°Dia 

Tempo 

1º dia 

       Tpext.       Tpint.       ∆T    Taint. ST Radiação 

(hora)           (°C)         (°C)     (°C)    (°C) (°C)    (W/m²) 

08:00 31,0 29,5 1,5 29,0 33,0     336,0 

08:30 31,8 29,9 1,9 28,8 38,8     551,0 

09:00 32,5 30,3 2,2 31,1 35,2     774,0 

09:30 34,4 31,1 3,3 30,7 34,6     683,0 

10:00 34,0 31,4 2,6 31,5 35,5     666,0 

10:30 36,4 32,0 4,4 31,5 35,3     864,0 

11:00 35,7 32,4 3,3 32,0 36,2     933,0 

11:30 36,4 32,6 3,8 32,1 36,0     790,0 

12:00 37,0 33,0 4,0 32,1 36,0     953,0 

12:30 38,2 32,8 5,4 32,3 36,5     780,0 

13:00 41,0 33,2     7,8 32,3 36,4     912,0 

13:30 43,6 33,5  10,1 31,8 35,9     822,0 

14:00 42,6 33,4  9,2 32,0 36,0     763,0 

14:30 44,6 33,7  10,9 32,0 35,9     678,0 

15:00 42,6 33,6  9,0 31,6 35,6     589,0 

15:30 42,5 33,4  9,1 31,2 35,6     484,0 

16:00 38,3 32,8  5,5 31,0 35,1     302,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

CAPÍTULO IV - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

              Tabela 8. Dados médios horários do ensaio de conforto térmico 1° dia.  

 

TEMPO        Tpext  Tpint      ∆T    Taint. ST Radiação 

(HORA)        (°C) (°C)    (°C)    (°C) (°C)    (W/m²) 

08-09 31,7 29,9 1,8 29,2 33,6 498,0 

09-10 33,2 31,1 2,1 30,7 35,1 711,0 

10-11 35,7 32,0 3,7 31,6 35,7 795,0 

11-12 36,4 32,7 3,7 32,0 36,0 859,0 

12-13 38,4 33,2 5,2 32,3 36,2 856,0 

13-14 41,6 33,4 8,2 32,1 36,0 844,0 

14-15 42,9 33,5 9,4 31,9 35,9 697,0 

15-16 42,0 33,3 8,7 31,3 35,3 498,0 

Média 37,7 32,4 5,3 31,4 35,0 720,0 

          

Os blocos a ser utilizados para a construção de ambientes propiciaram um 

significativo conforto, em função da elevada diferença de temperatura entre as paredes, 

com valor máximo alcançado de 11,7°C, às 14:30 o que demonstra a eficiência térmica 

do recheio de EPS colocado no interior dos blocos fabricados.  

Percebeu-se que as diferenças de temperatura vão crescendo na medida em que o 

tempo de ensaio vai se processando, em função do acúmulo de calor com a incidência 

crescente da radiação solar na parede.  

A radiação solar global média para o período ensaiado dos dias 25, 26 e 30 de 

janeiro de 2012, de 08:00 as 16:00 horas encontrava-se com um valor médio de 720 

W/m² e foram obtidos pela central solar localizada no LMHES. 

Em relação ao provável conforto propiciado constatou-se uma diferença média 

em tempo de 4°C entre os ambientes interno e externo, o que demonstra a boa eficiência 

dos blocos utilizados na construção do espaço projetado. As Figuras 20 e 21 mostram o 

comportamento de alguns parâmetros medidos no primeiro dia de ensaio. 
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       Figura 20. Gráfico das temperaturas internas e externas do 1° dia de ensaio. 

 

 

 

 
Figura 21. Gráfico das variações de temperaturas do 1° dia de ensaio. 
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                    Tabela 9. Parâmetros do ensaio de conforto térmico – 2°Dia 

Tempo 

2º dia 

 Tpext.      Tpint.     ∆T   Taint. ST Radiação 

(hora)    (°C)     (°C)      (°C)      (°C) (°C)  (W/m²) 

08:00 30,8 29,8 1,0   28,8    32,8 424,0 

08:30 32,3 30,4 1,9   29,7   33,6  567,0 

09:00 32,6 31,1 1,5   30,6   35,6  652,0 

09:30 34,3 31,7 2,6   31,1   35,1  751,0 

10:00 34,5 31,9 2,6   31,5   35,5  724,0 

10:30 36,0 32,5 3,5   31,8   35,7  915,0 

11:00 35,6 32,8 2,8   32,6   36,7  923,0 

11:30 35,8 33,1 2,7    33,0   37,1  915,0 

12:00 37,9 33,5 4,4   33,0   37,1  950,0 

12:30 38,9 33,6 5,3   33,2   37,1  901,0 

13:00 40,9 33,9 7,0   33,2   37,3  953,0 

13:30 41,8 33,8 8,0    33,0   37,1  829,0 

14:00 42,5 33,9 8,6   32,5   36,5  698,0 

14:30 44,0 33,9 10,1   32,3   36,4  665,0 

15:00 42,6 33,8 8,8   32,0   36,2  502,0 

15:30 40,2 33,8 6,4   31,1   35,0  408,0 

16:00 41,2 33,8 7,4   31,3   35,1  353,0 

 

 

 
                             Tabela 10. Dados médios horários do ensaio de conforto térmico 2° dia. 

 

TEMPO Tpext  Tpint       ∆T    Taint.     ST Radiação  

(HORA)    (°C) (°C)    (°C)     (°C) (°C)     (W/m²) 

8.9 31,9 30,3 1,6 29,4 34,0 547,7 

9.10 33,7 31,5 2,2 31,0 35,4 709,0 

10.11 35,3 32,4 2,9 31,9 36,0 854,0 

11.12 35,7 33,0 2,7 32,7 37,0 929,3 

12.13 39,3 33,7 5,6 33,2 37,2 934,7 

13-14 41,5 33,9 7,6 33,0 37,0 826,7 

14-15 42,4 33,9 8,5 32,3 36,4 621,7 

15-16 42,1 33,8 8,3 31,6 35,4 421,0 

Média 37,8 32,8 4,9 31,9 36,0 730,5 

 

 

Para esse segundo dia de testes a diferença máxima em um dos pontos medidos 

foi de 11,5°C, com diferença média para esse horário de 10°C. A radiação média esteve 
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mais alta que o primeiro dia com 730W/m², com radiação máxima de 950 W/ m² que 

demonstra as boas condições solarimétricas nesse dia de ensaio.  

De maneira análoga a máxima diferença entre as paredes interna e externa 

aconteceu para o período entre 14 e 15 horas, precisamente as 14:30.  O comportamento 

da diferença entre as temperaturas do ambientes externo e interno foi o mesmo do 

primeiro dia. As Figuras 22 e 23 mostram o comportamento de alguns parâmetros 

medidos no segundo dia de ensaio. 

 

 

            

 
 

Figura 22. Gráfico das temperaturas internas e externas do 2° dia de ensaio. 
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         Figura 23. Gráfico das variações de temperaturas do 2° dia de ensaio. 

 

 

                   

 

 

Tabela 11. Parâmetros do ensaio de conforto térmico – 3°Dia. 

Tempo 

3º dia 

(hora) 

  Tpext.   

    (°C) 

   Tpint.   

    (°C) 

∆T 

    (°C) 

   Taint. 

    (°C) 

ST 

(°C) 

Radiação  

(W/m²) 

08:00 30,7   30,1   0,6  29,3 33,4  446,0 

08:30 33,1   30,3  2,8 29,4 33,4  580,0 

09:00 33,7   31,0  2,7 30,1 34,1  622,0 

09:30 34,4   31,3  3,1 30,8 34,8  791,0 

10:00 35,5   31,8  3,7 31,3 35,4  821,0 

10:30 36,4   32,3  4,1 31,8 35,8  950,0 

11:00 37,5   32,6  4,9 32,3 36,5  939,0 

11:30 38,5   33,3  5,2 32,8 36,9  991,0 

12:00 38,7   33,9  4,8 33,0 37,1  925,0 

12:30 40,5   33,7  6,8 33,5 37,5  787,0 

13:00 43,0   33,8  9,2 33,0 37,2  890,0 

13:30 44,5   34,2  10,3 33,3 37,3  825,0 

14:00 43,8   34,4  9,4 33,2 37,2  708,0 

14:30 43,0   34,3  8,7 32,5 36,5  693,0 

15:00 44,2   34,3  9,9 32,3 36,3  623,0 

15:30 43,0   34,1  8,9 32,0 36,2  494,0 

16:00 40,3    33,8  6,5 31,6 35,4  351,0 
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Tabela 12. Dados médios horários do ensaio de conforto térmico 3° dia. 

 

TEMPO     Tpext.  Tpint.      ∆T     Taint. ST Radiação  

(HORA)     (°C) (°C)      (°C)     (°C) (°C)     (W/m²) 

08-09 32,0 30,3 1,7 29,4 33,6      548,8 

09-10 34,2 31,3 2,9 30,8 34,8      748,0 

10-11 36,4 32,2 4,2 31,8 35,9 906,2 

11-12 38,2 32,9 5,3 32,6 36,8 955,6 

12-13 40,4 33,7 6,7 33,3 37,3 955,6 

13-14 44,1 34,1 10,0 33,2 37,2 858,4 

14-15 43,5 34,3 9,2 32,8 36,7 677,2 

15-16 43,7 34,2 9,5 32,1 36,0 487,8 

Média 39,1 32,9 6,1 32,0 36,0 767,2 

 

 

Para o terceiro dia de testes a diferença máxima em um dos pontos medidos foi 

de 12,4°C, as 13:30, com diferença média para esse horário em torno de 10,7C. A 

radiação média esteve superior aos outros dois dias de ensaios, com 752,5W/m², com 

radiação máxima em torno de 991 W/ m² que demonstra as boas condições 

solarimétricas nesse dia de ensaio.  

A máxima diferença entre as paredes interna e externa aconteceu para o período 

entre 13 e 14 horas, precisamente as 13:30. O comportamento da diferença entre as 

temperaturas do ambiente externo e interno foi similar aos outros dias de ensaios. As 

Figuras 24 a 27 mostram o comportamento de alguns parâmetros medidos no segundo 

dia de ensaio. 
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Figura 24. Gráfico das temperaturas internas e externas do 3° dia de ensaio. 

 

 

 

 

 
Figura 25. Gráfico das variações de temperaturas do 3° dia de ensaio. 
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 Figura 26. Gráfico da temperatura ambiente dos três dias de ensaios. 

 

 

 
Figura 27. Gráfico das radiações dos três dias de ensaios. 
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Tabela 13. Dados médios dos três dias de ensaios para diagnóstico do conforto térmico. 

 

Dias  Tpext.  Tpint.  ∆T Taint. ST Radiação 

(W/m²) 

(°C) (°C) (°C) (°C) (°C) 

1° dia   37,7 32,4 5,3 31,4 35,5 720,0 

2° dia   37,8 32,8 5,0 31,9 36,0 732,6 

3° dia  39,1 32,9 6,2 32,0 36,0 752,5 

 

 

A máxima diferença de temperatura alcançada entre as paredes externa e interna 

aconteceu para o terceiro dia de ensaio, correspondente, a 12,4 °C as 13:30 horas. 

Ressalte-se que esse dia teve um maior índice de radiação global incidente.  

A diferença média de temperatura entre o ambiente externo e interno do Espaço 

Ciência construído foi significativa, alcançando valor média de 5,4°C. 

Em relação a outros blocos de mesma geometria fabricados os resultados 

alcançados foram superiores, principalmente para o período entre 14 e 15 horas, com 

diferenças de temperatura em torno de 10°C. Tais resultados são relevantes para a 

obtenção de um bom conforto térmico no interior de residências fabricadas com a 

utilização do compósito estudado. 

As condições solarimétricas dos dias ensaiados foram muito boas, registrando-se 

picos de radiação solar global em torno de 1000W/m², e média acima de 730W/m² e 

umidade relativa média em torno de 60%, máxima de 70% e mínima de 50%. A Figura 

28 apresenta os resultados médios dos parâmetros de resistência térmica. 
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    Figura 28. Dados das temperaturas médias dos três dias de ensaios. 

 

 

Para se ter um comparativo entre os resultados do presente trabalho em relação a 

outros já desenvolvidos em outras dissertações de mestrado defendidas junto ao 

PPGEM montou-se a Tabela 14, que apresenta os valores de diferença de temperatura 

máxima para cada compósito já estudado. Ressalte-se que as dimensões dados blocos 

são variadas, assim como suas geometrias e composições.  

 

 

 

Tabela 14. Comparação entre os compósitos já estudados. 

 

∆Tmax. 

 (°C) 

Horário Dimensões Composição 

7,1 13:00 0,328 m2 (0,67 m x 
0,49 m x 0,08 m) 

1,0 G + 1,0 EPS + 0,3 C 

+ 0,5 A + 0,3 Água 

10,4 11:00 0,51 m² (1,7 m x 0,3 m 
x 0,15 m) 

1,0 EPS + 1,0 P + 1,0 G + 

1,0 A + 1,0 C + 0,3 Água 

11,7 11:30 0,182 m2 (0,52 m x 
0,35 m x 0,15 m) 

1,0C + 1,0G + 1,0EPS + 

1,0P + 0,4Água 

11.5 12:45 0.036 m² (0,19 m  x 

0,19 x 0,2 m)  

1,0C + 1,0G + 1,0EPS + 

1,0P + 0,4Água 

12,4 13:30 0,21 m² (0,8 m x 0,26 

m x 0,1 m) 

1,0 G + 1,0 EPS + 1,0 C 

+ 1,0 P + 0,3 Água 

 

 

 37,75   37,80   39,05  

 32,40   32,80   32,90  

5,35 4,95 6,15 

31,4 31,9 32 
35,5 36 36 

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

 25,00

 30,00

 35,00

 40,00

 45,00

1° dia 2° dia 3° dia

Te
m

p
e

ra
tu

ra
s 

(°
C

) 

Dias 

Média dos três dias de ensaios 

Tpext (Sul 1-2) Tpint (Sul 1-2) ∆T1-2 Taint. (°C) ST (°C)



52 
 

CAPÍTULO IV - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Percebe-se que o bloco produzido nesse trabalho apresentou um maior gradiente 

térmico já alcançado, mesmo com espessura menor. Isso se explica pela alta eficiência 

térmica propiciada pelas placas de EPS, utilizadas como recheio. 

 

4.5. ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

A Tabela 15 apresenta os valores médios determinados para três amostras de 

cada formulação do compósito experimentadas.  

 

Tabela 15. Percentual de absorção de água para as formulações do compósito. 
Fonte: Mailson (2011, pág. 63). 

TIPO DE 

FORMULAÇÃO 

mseca 

(g) 

msaturada 

(g) 

mágua 

(g) 

Absorção de água 

(%) 

CGI 172,90 276,10 103,20 60,45 

CGIP 179,23 286,47 107,23 59,99 

CGIA 239,00 330,10 91,10 38,18 

 

O gráfico da Figura 29 mostra o comportamento dos parâmetros durante o 

processo de ensaio para determinação do percentual de absorção de água do compósito. 

 

 

Figura 29. Comportamento dos parâmetros do ensaio de absorção de água.  

Fonte: Mailson (2011, pág. 63). 
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Todas as formulações podem ser utilizadas como elementos construtivos com 

relação a absorção de água. A formulação mais eficiente apresenta areia, CGIA e, com 

percentual menor que 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 uso para a fabricação de blocos, que serão posteriormente isolados com uma 

pintura, que proporciona uma diminuição significativa desse problema. 

 

4.6.  ANÁLISE PRELIMINAR DE CUSTO 

 

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

dimensões L = 26 cm; C = 80 cm e E = 10 cm foi de R$ 4,00. Considerando-se que 

equivale a uma área correspondente a 5,25 tijolos, de custo R$ 2,10, e que por não 

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

de cimento e areia na obra.  
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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. O compósito estudado é viável para ser utilizado como material de 

construção, em função da boa resistência térmica dos blocos, resistência mecânica à 

compressão compatível com blocos de vedação, segundo a NBR 6461, e um tempo de 

cura menor em comparação aos materiais tradicionais; 

2. Em função da boa resistência térmica dos blocos fabricados com o compósito, 

prevê-se um bom conforto térmico no interior de uma residência edificada com tais 

blocos; 

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, após a edificação das paredes não se faz necessário o acabamento por reboco, 

necessitando apenas pintura, o que minimiza o custo de mão de obra; 

4. A grande dimensão do bloco possibilitou uma construção mais rápida do 

espaço ciência, pela sua maior área em relação aos tijolos de cerâmica vermelha; 

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. O custo de fabricação da residência pode ser reduzido, em relação aos 

materiais convencionalmente usados, uma vez que reduz significativamente o custo de 

mão de obra. 

 

5.2. Sugestões 

 

1. Construir uma residência, realizar um estudo de conforto térmico no seu 

interior e comparar seus resultados com os obtidos para uma residência construída com 

materiais convencionais; 

2. Acrescentar areia na composição para aumentar a resistência mecânica do 

compósito; 
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3. Construir blocos com outros tipos de recheios e compará-los com o bloco 

mostrado nesse trabalho;  

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

construída; 

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

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

7. Sabendo que o gesso e EPS são ótimos isolantes acústicos é preciso fazer um 

estudo de resistência acústica do material. 
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