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RESUMO 

 

A utilização de materiais compósitos para a construção civil tem sido objeto de estudo 

acadêmico em universidades e centros de pesquisa no Brasil e no mundo. Um dos elementos 

motivadores é o déficit habitacional que os países principalmente do terceiro mundo enfrentam. 

No Brasil, entre 2010 e 2014, esse déficit alcança mais de 6,5 milhões de moradias, em torno 

de 12 % dos domicílios do país. Esse trabalho apresenta um compósito que foi obtido a partir 

de resíduos gerados na indústria da construção civil (brita e cerâmica), resíduos de vidro 

gerados pela indústria vidraceira e elementos comuns em materiais da construção, tais como 

cimento, areia e água. Esses resíduos causam grandes danos ao meio ambiente e são jogados 

nos aterros em grandes quantidades. O trabalho foca no uso de três resíduos para a obtenção o 

compósito e na fabricação de dois tipos de blocos, um maciço usado para piso e um vazado 

para ser usado em fechamentos verticais em edificações, podendo ser utilizados como alvenaria 

estrutural ou de vedação. Utilizou-se doze formulações, sendo duas delas servindo referência 

denominadas formulações Padrões, e posteriormente foram selecionadas as seis de melhores 

resultados mecânico, incluindo uma padrão com Cimento, Areia Média e água. As formulações 

escolhidas foram caracterizadas, determinando-se as resistências à compressão axial e 

diametral, a absorção de água por capilaridade e imersão total, a densidade e as propriedades 

térmicas. Foram confeccionados blocos com duas das formulações do compósito de melhores 

resultados gerais utilizando formas especialmente fabricadas para este fim. Os resultados mais 

expressivos do compósito foram obtidos para a resistência mecânica à compressão que atingiu 

valor superior a 13 Mpa, absorção de água com resultados inferior a 7,5 %, Densidade inferior 

a 2,5 g/cm³, Condutividade com valores próximos a 5 W/m.K e Difusividade inferior a 4 mm²/s. 

Estes resultados permitem que o compósito possa ser utilizado tanto na fabricação de blocos 

para alvenaria de vedação quanto estrutural, tornando-o mais versátil na indústria da construção 

civil. 

 

Palavras-chaves: Compósito. Déficit habitacional. Resíduos. Construção civil. Alvenaria. 

  



ABSTRACT 

 

The use of composite materials for civil construction has been the object of academic 

study in universities and centers of research in Brazil and worldwide. One of the motivating 

factors is the housing deficit that the countries of the third world are facing. In Brazil, between 

2010 and 2014, this deficit reaches more than 6.5 million homes, around 12% of the country's 

households. This work presents a composite that was obtained from waste generated in the 

construction industry (gravel and ceramics), glass waste generated by the glazing industry and 

common elements in construction materials, such as cement, sand and water. These wastes 

cause great damage to the environment and are disposed of in landfills in large quantities. The 

work focuses on the use of three residues to obtain the composite and in the manufacture of two 

types of blocks, a solid one used for floor and one to be used in vertical closings in buildings, 

being able to be used as structural masonry or of sealing. Twelve formulations were used, two 

of them serving reference denominated Standard formulations, and later were selected the six 

of better mechanical results, including a standard with Cement, Average Sand and water. The 

chosen formulations were characterized, determining the resistance to axial and diametrical 

compression, water absorption by capillarity and total immersion, density and thermal 

properties. Blocks were made with two of the best overall composite formulations using 

specially fabricated forms for this purpose. The most expressive results of the composite were 

obtained for the mechanical resistance to compression reaching a value higher than 13 MPa, 

absorption of water with results lower than 7.5 %, Density less than 2.5 g/cm³, Conductivity 

with values close to 5 W/m.K and diffusivity less than 4 mm²/s. These results allow the 

composite to be used both in the manufacture of structural and masonry blocks, making it more 

versatile in the construction industry. 

 

Keywords: Composite. Housing deficit. Waste. Construction. Masonry. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

O mundo desenvolvido depende significativamente do avanço científico no campo dos 

materiais. As conquistas nos campos espaciais, da aviação, naval, esportivas, geração de 

energia, automobilística, dentre outras estão diretamente ligadas ao desenvolvimento de 

materiais com propriedades especiais e específicas, como, por exemplo, resistência mecânica, 

térmica e absorção de água. 

A prioridade para o campo dos materiais vem sendo progressivamente massificada, pela 

necessidade de aumento das eficiências dos processos industriais, gerando a possibilidade de 

aplicação dos materiais em processos complexos, e trazendo até mesmo diminuição de custos. 

As áreas tecnológicas de maior utilização dos materiais são as indústrias naval, 

automobilística, aeronáutica, aeroespacial e construção civil, onde o desenvolvimento de novos 

materiais é fundamental para atender a propriedades específicas. Nesse contexto surgem os 

materiais compósitos de grande desenvolvimento nas últimas décadas. 

Os materiais compósitos têm outra vertente importantíssima e que vêm dominando o 

contexto em todos os campos da pesquisa que é a utilização de resíduos, principalmente os 

gerados massivamente por processos industriais. Os congressos e revistas científicas trazem 

inúmeros artigos sobre a utilização e resíduos para a obtenção de novos materiais compósitos. 

Apesar dos resíduos industriais geralmente não propiciarem reforço estrutural nos 

compósitos, sua retirada do meio ambiente traz um benefício significativo ao meio ambiente. 

Retirar do ambiente o que pode trazer de malefícios é uma grande contribuição que 

pesquisadores do mundo têm dado para reduzir os efeitos danosos causados pelos resíduos. 

No âmbito do Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar (LMHES) existe 

um grupo de pesquisa em Energia e Materiais, há quatorze anos, que já obteve e estudou 

inúmeros compósitos de matrizes cerâmicas e poliméricas utilizando inúmeros resíduos. 

Uma das contribuições desse grupo foi a construção de uma residência na praia da 

Redinha em Natal utilizando blocos de material compósito a base de cimento, gesso, areia, pó 

de mármore e granito, isopor triturado e água, sendo fabricados mais de quinhentos blocos com 

área de 0,20 m². 

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

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

consumo de matérias primas de 50%, e esses impactos evidenciam a necessidade da criação e 
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utilização de materiais que gerem menor impacto ecológico e energético (HERRERA, 2013; 

SANTOS, 2015). 

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

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

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

trabalhos está voltado para essa finalidade (LIMA, 2016). 

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

aqueles que têm resíduos em sua composição. Essa vertente deve-se à busca de minimizar os 

efeitos danosos da exposição desses resíduos na natureza, causando danos irreparáveis 

(SANTOS, 2015). 

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

triturado, mármore, granito, restos de material de construção, cinza de dendê, pó de vidro, restos 

de brita, resíduos de caulim, chamotes de telha, argilas, dentre outros, têm merecido a atenção 

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

propiciar conforto térmico e acústico (SANTOS, 2015; GONÇALVES, 2013; LEITE, 2011; 

LIMA, 2016; VIEIRA, 2012; GOMES, 2010; SILVA, 2010). 

Ainda segundo Santos (2015), até pouco tempo compósito era definido como uma 

mistura de materiais que propiciasse uma maior resistência mecânica. Porém o apelo ecológico, 

a degradação do nosso ambiente pela deposição de resíduos e a imensa quantidade de fibras 

vegetais, levaram a uma mudança dessa definição, incluindo as cargas como elementos 

formadores de um compósito. E nesse contexto foram ampliadas significativamente as 

combinações entre materiais para a formação de compósitos. 

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

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

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

incidência solar, que provoca temperaturas elevadas no interior das residências (LIMA, 2016).  

De acordo com Lima (2016), Busca-se também a diminuição do custo para a construção 

de casas populares pela obtenção de um compósito que não precisa ser rebocado o que diminui 

o custo principalmente de mão de obra. O público alvo para nossas pesquisas corresponde às 

vítimas do enorme déficit habitacional brasileiro. 

Segundo a Fundação João Pinheiro (2016) em sua publicação “Déficit Habitacional no 

Brasil 2013 – 2014” do Ministério das Cidades o conceito de déficit habitacional utilizado está 

ligado diretamente às deficiências do estoque de moradias. Engloba aquelas sem condições de 
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serem habitadas em razão da precariedade das construções e que, por isso, devem ser repostas. 

Inclui ainda a necessidade de incremento do estoque, em função da coabitação familiar forçada 

(famílias que pretendem constituir um domicílio unifamiliar), dos moradores de baixa renda 

com dificuldades de pagar aluguel e dos que vivem em casas e apartamentos alugados com 

grande densidade. Inclui-se ainda nessa rubrica a moradia em imóveis e locais com fins não 

residenciais. 

O Governo Federal com a finalidade de diminuir o déficit criou o programa minha casa 

minha vida, mediante a construção de novas moradias populares que tem facilitado o 

crescimento no setor residencial. 

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

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2013). Segundo o IPEA, entre 2007 e 

2012, o déficit habitacional recuou 6,27% em termos absolutos, de 5,59 milhões de domicílios 

para 5,24 milhões. Essa queda ocorreu ao mesmo tempo em que houve aumento de 12,6% no 

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

déficit caiu de 10% do total de domicílios para 8,53% no período. Ainda segundo a publicação 

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

domicílios do país (VALOR, 2013). 

Apesar da significativa diminuição do valor do déficit habitacional brasileiro em relação 

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

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

habitacionais construídas (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 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. 

O conhecimento das propriedades térmicas dos materiais de construção constitui o ponto 

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

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

nas construções, pode-se chegar à concepção de sistemas alternativos capazes de reduzir a 

parcela da carga térmica solar que é transmitida para o interior das habitações (LIMA, 2016; 

SANTOS, 2015). 

Segundo Correia (2009), a conscientização ambiental surgiu na década de 1990 e fez o 

homem começar a utilizar os recursos naturais de maneira mais racional. As construções 



21 

eficientes e confortáveis, com maior vida útil, conduziram ao surgimento de novos métodos e 

produtos para uso na construção civil. 

É cada vez maior a preocupação com o meio ambiente e a conservação do planeta. No 

mundo o reaproveitamento de resíduos tem sido priorizado, objetivando-se a diminuição dos 

prejuízos ambientais para a sociedade. O interesse pelo uso dos resíduos como parte do concreto 

para a fabricação dos blocos está vinculado ao seu baixo custo de aquisição, alta 

disponibilidade, além de ajudar a preservar o meio ambiente (SANTOS, 2015). 

Esta pesquisa estuda o aproveitamento de resíduos industriais para a obtenção de 

compósitos e fabricação de tijolos que viessem substituir os tijolos e blocos convencionais 

utilizados na construção civil (tijolos cerâmicos, blocos maciços de barro, blocos de concreto, 

tijolos ou blocos de solo-cimento). Buscou-se também o conforto térmico que pode ser gerado 

por esses blocos fabricados com material compósito. 

Os materiais utilizados para a obtenção do compósito são os resíduos, cimento, areia e 

água. Esses últimos três elementos são massivamente utilizados na fabricação de tijolos e blocos 

par a construção civil. Os resíduos utilizados foram de vidro, pó de brita, de materiais cerâmicos 

a base de argila (telhas e tijolos). Foram obtidas 12 formulações, sendo duas convencionais de 

referência, e 10 alternativas, formadas pela combinação entre os elementos convencionais e 

resíduos. 

Os resíduos utilizados foram colhidos da enorme quantidade gerada pela indústria da 

construção civil assim como de empresas especializadas, localizadas no município de Mossoró. 

O resíduo de brita foi colhido após a última passagem da brita na britadeira na empresa Lino 

Britas LTDA. O resíduo de vidro foi colhido em diversas vidraçarias de Mossoró, em retalhos 

oriundos do corte assim como alguns retalhos oriundos de demolições de edifícios neste mesmo 

município. Os resíduos cerâmicos, tijolos e telhas quebradas foram colhidos em indústrias 

cerâmicas localizadas no vale do Assú, próximo a Mossoró e também nos rejeitos da construção 

civil da mesma cidade. 

Inicialmente foram realizados ensaios de compressão para cada formulação escolhendo-

se as que alcançavam maior resistência mecânica, propriedade fundamental em uma edificação. 

Foram escolhidas seis formulações, sendo uma usada como padrão, as quais foram 

caracterizadas mecânica, térmica, física e quimicamente para a escolha da formulação mais 

viável à construção de blocos para a construção civil. Posteriormente foi idealizado e fabricado 

um molde para a obtenção de blocos para a edificação de residência da Construção Civil, 

utilizando-se a formulação mais viável. 
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O compósito desenvolvido em forma de bloco tem como principais características o 

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

versatilidade e fáceis processos de fabricação e montagem. 

O trabalho traz um estudo combinado das resistências mecânica e térmica do compósito 

concebido, que tem como elementos voltados para a resistência mecânica, com os resíduos de 

brita, vidro e cerâmicos. Os trabalhos encontrados na literatura de materiais compósitos 

relacionados à fabricação de blocos trazem apenas a caracterização mecânica. 

A tese foi dividida em cinco capítulos: Introdução, Revisão da Literatura, Materiais e 

Métodos, Análise dos Resultados e Conclusões e Sugestões. 

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

justificativa e a metodologia utilizada; o capítulo 2 apresenta a informação necessária a respeito 

dos constituintes usados no compósito e sua importância, abordando também o déficit 

habitacional e a questão ambiental; o capítulo 3 detalha como foi realizado o trabalho 

experimental, caracterização dos procedimentos empregados; o capítulo 4 apresenta e discute 

os resultados da caracterização do compósito, dos ensaios mecânicos, térmicos, químicos e 

físicos; e o capítulo 5 é dedicado às conclusões decorrentes das discussões realizadas e 

sugestões para trabalhos futuros. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

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

industriais na fabricação de blocos para construção civil. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

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

2. Determinar a formulação mais viável para o compósito; 

3. Projetar e fabricar o molde; 

4. Fabricar os corpos de prova e os blocos; 

5. Caracterizar as formulações do compósito escolhidas.  



23 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A Indústria da Construção Civil (ICC) busca incessantemente materiais alternativos, 

ecologicamente corretos, que venham atender as condições de redução de custos, agilidade de 

execução e durabilidade (MACEDO NETO et al, 2011). 

 

2.1 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA ICC 

 

O crescimento das cidades induz aumento do consumo de materiais da construção civil, 

gerando um aumento de descarte de resíduos, o que exige uma política mais contundente para 

preservar o meio ambiente, já tão atacado. 

Segundo Pimentel (2010) a ideia usual de resíduo, lixo ou o que sobra, decorre da 

agregação de elementos bem definidos que, quando agrupados, se transformam em uma massa 

sem valor comercial e com um potencial de agressão ambiental variável segundo a sua 

composição. 

Segundo dados da associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos sólidos 

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

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

implica na questão legal, pois hoje as empresas identificadas como geradoras de passivos no 

passado estão sendo autuadas pelos órgãos ambientais, para que adotem medidas corretivas 

cabíveis e em prazos bem definidos.  

A questão econômica também está fortemente relacionada aos passivos gerados, pois é 

necessário investir maiores quantidades quando se trata da disposição de resíduos industriais e 

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

(PENKAITIS, 2012). 

Vários são os estudos com aproveitamento de materiais e inovações como alternativas 

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

resíduo de demolição, reciclagem de pneu, resíduo de telha, resíduo de cinzas da queima de 

resíduos agroindustriais, resíduos plásticos, areia de fundição, EPS, resíduos sólidos urbanos, 

polimento de rochas, resíduo de porcelanato. São estudos que objetivam melhorar as 

propriedades mecânicas e/ou os confortos térmico e acústico (GONÇALVES, 2013; LEITE, 

2011; LIMA, 2012; VIEIRA, 2012; GOMES, 2010; SILVA, 2010; SANTOS, 2015; LIMA, 

2016). 
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2.2 DÉFICIT HABITACIONAL 

 

Um dos itens de maior importância para a população mundial e, principalmente, 

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

também está associado a vários serviços públicos ligados ao saneamento ambiental (LIMA, 

2016). 

A população crescente tem encontrado uma quantidade de moradias insuficiente, muitas 

vezes precárias, o que faz com que a questão habitacional seja uma das mais complexas 

enfrentadas nas cidades, ligada à falta de recursos econômicos (SANTOS, 2015). 

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

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

abaixo de três salários mínimos, sofre ainda mais. 

Segundo a publicação Fundação João Pinheiro (2016), em parceria com o Ministério 

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

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

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

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

anteriores. 

Em 2013, o déficit habitacional estimado correspondeu a 5,846 milhões de domicílios, 

dos quais 5,010 milhões, ou 85,7%, estavam localizados nas áreas urbanas. Em relação ao 

estoque de domicílios particulares permanentes e improvisados do país, o déficit habitacional 

em 2013 corresponde a 9,0%. Em 2014, observando-se aumento do número de domicílios de 

déficit habitacional, perfazendo um total de 6,068 milhões de unidades (FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2016). 

Mas, ainda de acordo com Fundação João Pinheiro (2016), considerando o estoque de 

domicílios particulares permanentes e improvisados do país, verificou-se estabilidade, como o 

percentual similar do ano anterior (9,0%). O déficit habitacional urbano em 2013 foi de 5,010 

milhões de unidades (85,7% do déficit habitacional total); em 2014, o percentual em relação ao 

total do déficit habitacional aumentou para 87,6%. O déficit habitacional rural caiu de 835 mil 

unidades, em 2013, para 752 mil unidades, em 2014. Do total do déficit habitacional em 2013, 

38,4% localiza-se na região Sudeste, correspondendo a 2,246 milhões de unidades. 
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Em seguida vem a região Nordeste com 1,844 milhões de moradias estimadas como 

déficit, o que corresponde a 31,5% do total. Em 2014, a região Sudeste continua concentrando 

a maior parcela do déficit habitacional, com 2,425 milhões de unidades, que corresponde a 

40,0% do déficit do país. As nove áreas metropolitanas do país selecionadas pela Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) possuem, em 2013, 1,637 milhão de domicílios 

classificados como déficit, o que representa 28% das carências habitacionais do país. Em 2014, 

observa-se aumento na concentração do déficit nas regiões metropolitanas, que respondem por 

1,715 milhão de unidades, ou 28,3% do déficit habitacional do país. Entre 2013 e 2014 observa-

se redução do déficit habitacional nas regiões Norte e Centro-Oeste do país. Em 2014, elas 

representavam somadas 18% do déficit total (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2016). 

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

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

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

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

contratação (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008). 

Importante destacar que a prioridade das políticas vem sendo a população de baixa 

renda. Tais iniciativas buscam a minimização das taxas de juros para a obtenção de 

financiamento de imóveis.  

 

2.3 MATÉRIAS-PRIMAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

2.3.1 Cimento Portland 

 

O cimento Portland ou simplesmente cimento é um pó fino extraído de rochas 

mundialmente utilizado na construção civil. É um elemento, aglutinante que tem a característica 

de endurecer quando misturado à água, permanecendo assim depois de seco. Quando acrescido 

de outros elementos como areia, pedra e agregados diversos, a mistura assume forma de 

concreto ou argamassa, que são importantes para serem utilizadas na construção de casas, 

barragens, estradas, etc.  

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 
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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 (LIMA, 2016). 

O Cimento Portland é composto 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 (SANTOS, 

2015). 

O mercado nacional dispõe de várias opções de cimento com diferentes funções de 

acordo com sua composição e desempenho aos mais variados tipos de obras. Os mais 

comercializados são Cimento Portland comum, composto, alto forno e pozolâmico. São 

utilizados conforme suas características e são divididos em diversas categorias, todas regidas 

pela ABNT. O Quadro 2.1 mostra os tipos mais comuns de cimentos utilizados com seus 

respectivos códigos. 

 

Quadro 2.1 – Tipos mais comuns de cimento portland 

 
Fonte: ENGENHEIRO NO CANTEIRO (2015) 

 

2.3.2 Gesso 

 

O gesso é um pó branco extraído da gipsita que reage na presença de água produzindo 

calor e endurecendo, é largamente utilizado no artesanato e na construção civil, seja em sua 

forma de pó ou na forma de peças pré-moldadas. É um material totalmente reciclável e em toda 

sua cadeia produtiva são produzidos resíduos que reutilizados favorecem a preservação do meio 

ambiente. 

Segundo John e Cincotto (2007), a gipsita é o mineral básico da matéria-prima utilizada 

na obtenção do gesso. É constituída principalmente de sulfato de cálcio di-hidratado 

(CaSO4·2H2O), podendo ser oriunda de fontes naturais e de fontes residuais. 
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Nos estudos arqueológicos de Gourdin e Kingery (1975 apud Pinheiro, 2011), eles 

mostraram que o gesso é utilizado como material construtivo desde o período neolítico, no 

início do uso da pirotecnia. Segundo eles, o uso do gesso como material construtivo remonta 

ao ano 7000 a.C., tendo sido identificada sua presença em amostras de materiais oriundos de 

ruínas na Turquia (Anatólia) e na Síria, onde eram aplicados como argamassa para pisos, 

suporte de afrescos e fabricação de recipientes. 

No Brasil, as principais reservas de gipsita natural ocorrem associadas às bacias 

sedimentares: Amazônica (Amazonas e Pará); do Parnaíba (Maranhão e Tocantins); Potiguar 

(Rio Grande do Norte); do Araripe (Piauí, Ceará e Pernambuco); e do Recôncavo (Bahia) 

(BRASIL, 2001). De acordo com Brasil (2007, 2009) apud Pinheiro (2011), as reservas 

minerais medidas de gipsita nacional correspondem a 1.001.031.085 toneladas, concentradas 

no estado da Bahia (42,7 %), no estado do Pará (30,3%), e no estado de Pernambuco (25,1 %); 

as demais reservas encontram-se distribuídas em ordem decrescente entre os estados do 

Maranhão, Ceará, Piauí, Amazonas e Tocantins. 

O gesso entra também na composição do Cimento Portland, 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. 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 (a cal, por exemplo, é calcinada 

à cerca de 800 ºC) implicando em um consumo de energia muito baixo, reduzindo o impacto 

ambiental do processo produtivo. 

 

2.3.3 Areia 

 

Segundo a Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para 

Construção Civil (ANEPAC, 2017), a areia é conceituada pela indústria como um bem mineral 

constituído, predominantemente, por quartzo de granulação fina e pode ser obtida a partir de 

depósitos de leitos de rios e planícies aluviais, rochas sedimentares e mantos de alteração de 

rochas cristalinas. Areias de praias e dunas litorâneas não apresentam boa qualidade como 

material para construção civil devido à presença de sais. 

Na construção civil, o principal uso da areia é como agregado miúdo para concreto, 

argamassa, filtros, abrasivos, artefatos de concreto, pré-fabricados, bases de pavimentos de 
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concreto e asfalto, dentre outros (ANEPAC, 2017). A Figura 2.1 mostra alguns dos tipos de 

areia usados na construção civil em suas principais granulometrias. 

 

Figura 2.1 – Areias usadas na construção civil: (a) fina, (b) média, (c) grossa 

 
Fonte: ANAPAC (2017) 

 

De acordo com Lima (2016), o qual se baseou nas duas principais fontes de referência 

sobre a produção de areia e brita no Brasil (Departamento Nacional de Produção Mineral – 

DNPM e Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para a Construção 

Civil – ANEPAC), a produção projetada para 2014 de agregados compreende 529 milhões de 

toneladas de areia e pedra britada. 

 

2.3.4 Brita 

 

Classificada como um agregado, a brita é um material considerado artificial, pois é 

produzida a partir de outra fonte, as rochas maiores extraídas de pedreiras e fragmentadas após 

um processo de qualificação industrial. 

Tem várias classificações de acordo com o tamanho na qual é fragmentada, e cada um 

desses tamanhos é usado para um propósito específico no ramo da construção civil. Para que 

seja comercializada ela deve ter qualidade comprovada, seguindo as especificações de 

resistência. A Figura 2.2 mostra os principais tipos de britas utilizados na construção civil e 

seus rejeitos em suas diversas granulometrias. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (1993) na Norma 

Brasileira Registrada – NBR 7225, a brita é classificada de acordo coma granulometria em pó 

de brita (malha de 5 mm), pedrisco ou brita 0 (malha de 12 mm), brita 1 (malha de 24 mm), 

a b c 
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brita 2 (malha de 30 mm), brita 3 (malha de 38 mm), e pedra marroada (200 mm). A brita 

utilizada no trabalho foi o pó de brita cujas características estão apresentadas a seguir. 

Cada tipo de estrutura requer um ou vários tipos de brita, pois elas influenciam 

diretamente na qualidade do concreto, que tem a rocha como a principal matéria-prima. 

 

Figura 2.2 – Principais tipos de britas e seus rejeitos 

 
Fonte: CONSTRUIR (2013) 

 

De acordo com o Ministério de Minas e Energia apud Construir (2013), 85 % dos 

materiais usados para produzir brita é composto por granito e gnaisse. Calcário e dolomita 

correspondem a 10% e 5% de basalto e diabásio. O estado que mais produz é São Paulo, com 

30% do total brasileiro. 

Pela sua grande importância em várias fases de construção, laboratórios de pesquisa de 

concreto procuram também alternativas para melhorar a brita e como melhor utilizá-la. Seus 

tamanhos são variados, o que ajuda a diferenciação. 

Sua malha é de 5 mm, e é muito utilizado para obtenção de concreto com textura fina, 

como em calçadas, na fabricação de pré-moldados, já que dá maior facilidade de modelagem, 

como estabilizador de solo na produção de argamassa para o contra piso. É também muito usado 

nas empresas que trabalham com a produção de asfalto. A Figura 2.3 mostra a utilização de pó 

de brita na forração do piso em uma pista de atletismo. 
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Figura 2.3 – Utilização prática do pó de brita 

 
Fonte: CONSTRUIR (2013) 

 

2.3.5 Resíduo de Vidro 

 

O vidro é uma substância inorgânica, homogênea e amorfa, obtida através do 

resfriamento de uma massa a base de sílica em fusão. A sucata de vidro, limpa e selecionada, é 

usada para auxiliar a fusão. Os vidros coloridos são produzidos acrescentando-se à composição, 

corantes como o Selênio (Se), Óxido de Ferro (Fe2O3) e Cobalto (Co3O4) para atingir as 

diferentes cores (VIMINAS, 2009). 

O vidro é fundamentalmente um composto formado por óxidos de sílica (74%) e de 

sódio (12%) muito embora outros elementos tais como o sódio, cálcio, magnésio, alumínio e 

potássio tomem parte da composição final, que pode ser definido como um produto inorgânico 

de fusão, que foi resfriado até atingir condição de rigidez, sem sofrer cristalização (COELHO, 

2009).  

Ainda segundo Coelho (2009), o vidro possui uma série de propriedades físicas que o 

tornam um produto muito apreciado pela civilização moderna. Com uma alta durabilidade, 

elevada transparência, ótima resistência à água, a solventes e ácidos (exceto para o ácido 

fluorídrico HF e o ácido fosfórico, H3PO4), em geral, o vidro pode ser facilmente reciclável 

muito embora isso não seja possível para alguns tipos de vidros, principalmente os vidros 

planos. Essas características, aliadas ao baixo preço se comparado ao alumínio, garantem a sua 

praticidade e versatilidade de usos. 

O vidro é classificado como um material frágil, isso significa que se fratura antes que 

qualquer deformação plástica possa ocorrer em resposta a uma carga de tração aplicada. O 
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processo de fratura frágil consiste da formação e propagação de trincas através da seção reta do 

material numa direção perpendicular à carga aplicada. Crescimento de trinca em cerâmicas 

cristalinas é usualmente através dos grãos e ao longo de planos cristalográficos (ou de clivagem) 

específicos, planos de alta densidade atômica (CALLISTER JR, 2007). 

Existem registros de que o vidro já era usado pelos povos da Babilônia e pelos fenícios 

há pelo menos 5000 anos. No entanto, ele só foi amplamente popularizado no mundo antigo 

pelos romanos (400 a.C até 476 d.C). Na idade média, ele já era muito usado na construção de 

igrejas, principalmente nos vitrais (COELHO, 2009).  

A reciclagem do vidro é o processo pelo qual o vidro é reaproveitado para criar novos 

materiais, o processo se dá basicamente derretendo o vidro para sua reutilização. Os 

componentes de vidro decorrentes de lixo municipal (lixo doméstico e lixo comercial) são 

geralmente: garrafas, artigos de vidro quebrados, lâmpadas, potes de alimentos e outros tipos 

de materiais de vidro. 

De acordo com a Wikipédia (2017), a reciclagem de vidro implica um gasto de energia 

consideravelmente menor do que a sua manufatura através de areia, calcário e carbonato de 

sódio. O vidro pronto para ser novamente derretido é chamado de Cullet. 

Segundo o Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE, 2013) o Brasil 

produz em média 980 mil ton. /Ano de embalagens de vidro usando cerca de 45 % de matéria-

prima reciclada na forma de cacos. Parte delas foi gerada como refugo nas fábricas e outra parte 

retornou por meio da coleta seletiva. 

Apenas 47 % das embalagens de vidro foram recicladas em 2010 no Brasil, somando 

470 mil ton./ano. Além de voltar à produção de embalagens, a sucata pode ser aplicada na 

composição de asfalto e pavimentação de estradas, construção de sistemas de drenagem contra 

enchentes, produção de espuma e fibra de vidro, bijuterias e tintas reflexivas. 

Para Reciclar para Construir (2012), a reutilização do pó de vidro no processo produtivo 

acarreta numa vantajosa diminuição da energia necessária para sua fundição, pois os resíduos 

de vidro podem ser reciclados como agregado para cimento Portland, concreto asfáltico, etc., 

com a economia de agregados naturais comumente utilizados para este fim. 

Ainda segundo Reciclar para Construir (2012), a sucata de vidro é empregada como 

agregados para leitos de estradas, como materiais abrasivos, blocos de pavimentação, tanques 

sépticos de sistemas de tratamento de esgoto, filtros, janelas, claraboias e telhas. Nestas 

aplicações utiliza-se a sucata de vidro moída e/ou em cacos (cujo tamanho varia com a 

aplicação) adicionada em porcentagens adequadas aos elementos já constituintes. 
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2.3.6 Resíduo de Cerâmica Vermelha 

 

A cerâmica vermelha é o produto da atividade de produção do setor cerâmico, a partir 

de argilas. Depende de algumas características determinadas por sua plasticidade, capacidade 

de absorver e ceder água, capacidade aglutinante, índice de trabalhabilidade, contração na 

secagem e queima, quando submetida a altas temperaturas que lhe atribuem rigidez e resistência 

mediante a fusão de certos componentes da massa. 

Entende-se por cerâmica vermelha todos os materiais com coloração avermelhada 

utilizados na construção civil (tijolos, blocos, telhas, elementos vazados, lajes, tubos cerâmicos 

e argilas expandidas). 

A cerâmica vermelha acompanha a humanidade desde a pré-história. A primeira queima 

de argila ocorreu por volta de 23.000 a.C. (OBERMEIER & VIEIRA, 1998). Os primeiros 

vestígios da produção de tijolos surgiram com a descoberta de cavernas com desenhos 

ilustrando o método da época para fazer tijolos e outras peças, a cerca de 6.000 a.C. (ABIKO, 

1988). 

Segundo a Associação Nacional da Indústria Cerâmica – ANICER (2009), a argila é a 

principal matéria-prima para a produção da cerâmica vermelha, e se destaca como a 4ª maior 

produção de setor mineral, posicionando-se abaixo da produção de ferro 368,8 Mt, e dos 

agregados areia (300 Mt) e brita (234 Mt). De acordo com o Sindicerma (2017), a partir da 

produção estimada de 63 bilhões de peças cerâmicas em 2008, considerando a massa média de 

2,0 kg/peça, pode-se estimar a utilização de 123 Mt de argila por ano, volume que vem 

diminuindo com a adição de resíduos na massa. 

Os principais impactos ambientais relacionados à indústria de cerâmica vermelha estão 

geralmente associados a fatores como: degradação das áreas de extração da argila, consumo de 

energia, geração de resíduos sólidos decorrentes de perdas por falhas na qualidade do produto, 

emissão de poluentes atmosféricos e gases de efeito estufa. Esses fatores podem ser verificados 

nas diferentes etapas do sistema produtivo das empresas do setor de cerâmica vermelha. 

Resíduos de cerâmica vermelha gerados pelas indústrias apresentam condições de 

utilização na forma de Pozolana, tanto na incorporação para a produção do cimento composto 

quanto na utilização como adição de materiais finos ao concreto auto adensável. 

Segundo Pinto (1999), nas cidades brasileiras o Resíduo de Construção e Demolição 

(RCD) representa de 41 a 70% da massa total de resíduos sólidos urbanos (RSU). Para Cabral 

et al. (2009), o RCD constitui uma importante parcela do RSU, correspondendo em torno de 
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50%, enquanto que para Silva e Fernandes (2012), em alguns municípios, representa 60% do 

montante de RSU. 

A utilização dos restos de cerâmica vermelha, principalmente tijolos e telhas, contribui 

para o meio ambiente, pois diminui a extração da argila rica em húmus, fertilizante natural que 

contribui para uma maior fertilização dos solos. Sua extração em larga escala pode trazer 

prejuízos danosos à mata nativa, chegando a gerar desertificação. A Figura 2.4 mostra um 

amontoado de restos de materiais de cerâmica vermelha produzidos pela Industria da 

Construção Civil, descartados no meio ambiente. 

 

Figura 2.4 – Resíduos de cerâmica vermelha expostos ao meio ambiente 

 
Fonte: IPT (2014) 

 

2.4 MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

Segundo a norma ASTM D3878 (2007) a definição de material compósito como sendo 

um material composto de dois ou mais materiais, insolúveis, que são combinados para formar 

um material de engenharia útil e possuidor de propriedades não conseguidas pelos constituintes 

em separado. Os constituintes de um compósito mantêm suas identidades: eles não se dissolvem 

ou fundem completamente um no outro, apesar de agir em conjunto.  

Os compósitos possuem dois ou mais constituintes quimicamente distintos numa escala 

microscópica, separados por uma interface, sendo muito importante para a especificação destes 

constituintes. A matriz é o constituinte contínuo, mas nem sempre presente em maior 

quantidade. O segundo constituinte, disperso na matriz, é citado como uma fase de carga ou 

http://www.ambientelegal.com.br/wp-content/uploads/ceramicavermelha.jpg
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reforço, que atua aprimorando, em geral, as propriedades mecânicas da matriz (MATTHEWS 

e RAWLINGS, 1994). 

Os materiais compósitos estão entre os materiais mais estudados na atualidade. São 

resultantes da combinação entre dois ou mais materiais originando um novo produto com 

características diferentes dos seus constituintes originais. 

Atualmente o campo de utilização de materiais compósitos tem sido significativamente 

ampliado pelo uso de resíduos na sua composição. Materiais como garrafas PET, pneus, 

resíduos de mármore e granito, lamas industriais, resíduos da construção civil, resíduos da 

indústria têxtil e resíduos da indústria siderúrgica e outros têm sido largamente utilizados, 

contribuindo para a diminuição dos graves riscos ambientais proporcionados pelo 

armazenamento não adequado (SANTOS, 2015). 

Ao combinar materiais com características e propriedades tão diferentes, pretende-se 

obter um composto onde as propriedades físicas e químicas dos constituintes se complementem, 

de forma a obter um material superior a qualquer um dos seus constituintes e adequado aos fins 

pretendidos.  

Com os materiais compósitos é possível obter produtos com diferentes propriedades, 

entre as quais se podem citar: leveza, ductilidade, materiais resistentes a altas temperaturas, 

materiais duros e resistentes ao choque. 

Na construção civil a utilização de materiais compósitos tem crescido 

significativamente. Inicialmente o EPS em placas foi o material escolhido, em função de sua 

leveza, fácil modelagem e baixo custo. Hoje as lajes de cobertura e piso são uma realidade 

praticada massivamente na ICC. 

 Posteriormente o EPS triturado passou a ser utilizado, misturando ao cimento, areia e 

água, para a produção de um concreto para a edificação de casas e edifícios. Nesse caso outra 

propriedade do EPS foi levada em consideração, sua baixíssima condutividade térmica, 

podendo proporcionar um maior conforto nas edificações. 

Outros tipos de resíduos muito utilizados atualmente na Indústria da Construção Civil 

são as raspas de pneu, garrafas PET, resíduos de construção e demolição (telhas, tijolos, gesso), 

pó de brita e mais recentemente o vidro triturado. 

Outra vertente muito buscada a em materiais compósitos para a construção civil é a 

obtenção de um material com baixa condutividade térmica, que possibilite a geração de um 

maior conforto térmico no interior da residência, principalmente para as regiões mais quentes. 

Nesse contexto nosso país de clima tropical tem um grande potencial para utilização desses 

materiais compósitos na construção de casas e edifícios. 
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2.5 ESTADO DA ARTE 

 

Em virtude do déficit habitacional que vem crescendo a ICC vem evoluindo com 

aplicação de tecnologias e novos métodos de técnicas construtivas, utilizando blocos de 

concreto de diferentes materiais e formas e os chamados concretos leves, que por sua vez 

possuem grãos de poliestireno, cinzas volantes de estação de energia térmica, aglutinantes, 

espumígeno e Cimento Portland (SANTOS, 2015). 

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

problemas ambientais decorrentes de seus descartes, problemas esses mostrados anteriormente. 

A seguir são apresentados alguns dos estudos sobre a utilização de resíduos na construção civil 

que contribuíram para a minimização dos problemas ambientais em materiais de construção 

civil. 

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

indústria de rochas ornamentais no Brasil como adições minerais em matrizes cimentícias. 

Verificaram o efeito da adição do resíduo de corte de mármore e granito (RCMG) nas principais 

propriedades das argamassas de cimento Portland no estado endurecido. Os teores de adição 

variaram de 0% a 15% (em massa) e a relação água/cimento (a/c = 0,59) foi fixada como 

parâmetro de controle. Eles avaliaram o comportamento das argamassas quanto à resistência 

mecânica (resistência à flexão e à compressão axial), absorção de água (por imersão e por 

capilaridade) e massa específica. Os resultados mostraram que as propriedades das argamassas 

são otimizadas com a adição de 5% do resíduo, atestando que o uso do RCMG como carga é 

uma alternativa viável de destinação ambientalmente adequada para este resíduo. 

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

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

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

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

com Difração de Raio X (DRX), granulometria, microestruturas com Microscopia Eletrônica 

por Varredura (MEV) e análises químicas com Fluorescência de Raio X (FRX). A similaridade 

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

produtos cerâmicos, minimizando sua disposição no meio ambiente. 

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

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

eram na maioria óxidos, sendo atrativos à indústria cerâmica. Para avaliar a viabilidade técnica 
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deste material, foi realizada a análise química e mineralógica por FRX e DRX, respectivamente. 

Os resultados mostram que é viável a utilização de resíduos de granito como matéria-prima na 

indústria de cerâmica de revestimentos, dessa forma minimizando o impacto ambiental e 

propiciando uma alternativa sustentável. 

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

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

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

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

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

e resíduo nos percentuais 5%, 10%, 15% e 20%, para realização dos ensaios da densidade 

aparente no estado fresco, resistência à compressão e módulo de elasticidade. 

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

propriedades térmicas de componentes de alvenarias e de ambientes construídos com eles.  

Foram construídos 02 modelos em escala real de alvenarias estruturais de blocos cerâmicos e 

de concreto, dimensionados conforme parâmetros do Código de Edificações de Belo Horizonte. 

Em cada modelo, foram instalados termopares que monitoraram as temperaturas de bulbo seco 

e bulbo úmido durante 08 semanas. Os dados coletados foram comparados com a capacidade 

térmica, a condutividade térmica e o coeficiente global de transmissão de calor dos respectivos 

blocos. Comprovaram que além da condutividade térmica e da capacidade térmica, outras 

propriedades influenciam no comportamento térmico do ambiente, como a porosidade, a 

absorção de água e as condições psicrométricas do local. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

viabilidade técnica da substituição parcial do cimento pelo resíduo cerâmico. 

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

natural por resíduos vítreos na resistência à compressão axial e no índice de vazios do concreto 
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de cimento Portland. Os resíduos vítreos foram provenientes da etapa de desbaste e polimento 

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

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

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

água/cimento (a/c) 0,50, 0,55 e 0,58. A cura dos corpos de prova foi realizada em 7, 14 e 28 

dias. A partir dos resultados da resistência à compressão e do índice de vazios do concreto, 

observou-se que o concreto possuía aplicação estrutural para a relação a/c 0,5, 

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

20% de resíduo vítreo. 

Chen et al. (2013) estudaram a substituição de percentual de cimento por resíduos de 

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

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

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

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

blocos que possam ser utilizados na construção civil. 

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

de pneu reciclado no concreto, observando o comportamento das propriedades mecânicas. A 

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

avaliado o módulo elástico e a resistência à compressão, para o concreto convencional (sem 

adição de borracha) e o concreto com borracha, bem como a quantidade de cimento a ser 

acrescida para que ambos tenham mesma resistência a compressão. Os resultados se mostraram 

promissores para o desenvolvimento de um material de melhor qualidade. 

Silva, Brito e Dhir (2014) avaliaram 236 publicações, em 38 anos, examinando os 

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

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

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

qualidade dos agregados reciclados, que podem ser utilizados para produzir concreto com 

desempenho previsível. Concluíram que a composição e as propriedades físicas de um resíduo 

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

Wang et al (2014) abordaram a importância da minimização de resíduos na fase de 

projeto como uma estratégia-chave na redução eficaz de sua geração. Apresentaram dezenove 

potenciais fatores que podem influenciar a minimização eficaz de resíduos com base em 

orientações oficiais, relatórios e literatura. As principais instituições em Shenzhen foram 
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pesquisadas através de um questionário. A partir desse levantamento, seis fatores críticos foram 

derivados. Defenderam que a obediência a estes fatores críticos pode reduzir a geração de 

resíduos de construção, como também serviriam como referências valiosas para o governo 

formular políticas públicas visando a minimização dos resíduos de construção. 

Celik, Depci e Kilic (2014) publicou sobre tijolos leves que podem ser produzidos 

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

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

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

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

tiveram melhores propriedades físicas. 

Pacheco (2014) apresentou estudo uma pesquisa projetando o horizonte no período entre 

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

para residências eco eficientes, utilizando diferentes tipos de resíduos. Abordou o uso de 

materiais com boa eficiência energética que utilizavam altos teores de resíduos de materiais. 

Mostrou que o programa Horizonte 2020 é parte da estratégia Europeia para promover o 

crescimento inteligente, sustentável, possuindo um orçamento de €70 milhões para os próximos 

sete anos (2014-2020). Defendeu que o programa Horizonte em 2020 será composto por três 

pilares principais, quais sejam: excelência científica, liderança industrial e desafios sociais. 

Em seu artigo ‘Incorporação de lodo têxtil em blocos cerâmicos’, Dias (2014) relatou 

que os resíduos da indústria têxtil é um dos segmentos industriais que mais contamina o 

ambiente, devido à geração de grandes quantidades de resíduos, que nem sempre são tratados 

adequadamente antes de serem descartados na natureza. Apresentaram uma alternativa para o 

aproveitamento do lodo de lavanderia industrial, por meio da sua incorporação em massa de 

argila para a fabricação de blocos cerâmicos utilizados na construção civil. Foram realizadas 

caracterização do lodo e da argila e os blocos cerâmicos foram produzidos com um terço do 

tamanho real, utilizando formulações com 5 % e 10 % de lodo, na massa de argila cerâmica. 

Castro (2015) estudou a viabilidade de uma estrutura alternativa às utilizadas na 

construção civil, tanto em termos dos materiais selecionados como em termos de métodos de 

construção de habitações unifamiliares. Explorou a utilização de materiais poliméricos 

reforçados, uma mistura de politereftalato de butileno com politereftalato de etileno, com a 

adição de 30% de fibra de vidro. O estudo foi complementado com a análise do processo de 

fabrico dos componentes e respectivos custos, resultantes da produção em série de estruturas 

baseadas no conceito proposto. O estudo foi complementado também com a análise de materiais 
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e técnicas que podem ser combinadas com a estrutura, de modo a garantir os requisitos de 

funcionalidade e permitir semelhança estética com a construção convencional. 

Brasileiro e Matos (2015) destacaram que as questões ambientais têm ocupado cada vez 

mais espaço nas legislações dos países, devido à grande geração de resíduos, oriundos 

principalmente, da indústria da construção civil. Propuseram pesquisas que retratavam a 

preocupação quanto à geração dos resíduos provenientes da indústria da construção não 

somente no Brasil, mas em todo o mundo. Apresentaram dados sobre a quantidade de RCD 

gerados no Brasil e no mundo com o intuito de “acordar” o Brasil, para a nova ordem mundial, 

em que a palavra reciclar, não mais será uma opção, e sim, rotina de cada brasileiro. 

Monosi, Ruello e Sani (2016) defenderam que os materiais reciclados na indústria da 

construção representavam uma alternativa atraente para o consumo de recursos naturais. O 

artigo apresenta os resultados obtidos pela adição de arco elétrico escória de forno como 

substituição parcial dos agregados naturais na produção de concreto. A escória causa um 

aumento significativo na resistência à compressão do concreto, sem afetar a resistência à flexão 

e a secagem da mistura de cimento. 

Lopes et al. (2016) apresentaram estudo onde defenderam que uma alternativa aos 

rejeitos de matéria-prima seria utilizá-los como brita na confecção de concretos, ressaltando, 

porém, que a alta absorção de água e teor de material pulverulento da brita calcária causam 

prejuízos à qualidade do concreto. Analisaram, comparativamente, características de britas 

calcárias beneficiadas com lavagem nas peneiras 0,075 mm e 4,75 mm, e peneiramento na 

peneira 4,75 mm. O material foi submetido a ensaios para agregados graúdos, observando-se 

exigências da NBR 7211 (ABNT, 2009). Observaram grande presença de material com 

dimensões inferiores a 4,75 mm, e torrões, que foram quebrados com lavagem e não com 

peneiramento. Demonstraram que o processo de peneiramento foi mais eficiente na remoção 

de grãos com dimensões inferiores a 4,75 mm, ao contrário da lavagem, sendo menos eficiente 

a peneira 0,075 mm. 

Silva Júnior, Gonzaga e Lima (2016) analisaram a utilização do resíduo fibrilar de 

borracha de pneu, como substituto parcial do agregado miúdo natural, a areia, para a produção 

de concreto com brita calcária lavada. Adotaram como referência o traço 1:2:2,5 com relação 

água/cimento de 0,6 e utilização de aditivo superplastificante, comparando-o com os traços 

dosados em 5 % e 10 % de substituição do agregado miúdo (areia), por resíduo de borracha de 

pneu. Analisaram as propriedades do concreto no estado fresco, através do ensaio de abatimento 

do tronco de cone, onde observaram que sua consistência era afetada pelas características físicas 
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dos agregados, e ainda analisaram as suas propriedades no estado endurecido, através das 

resistências a compressão axial (RCA) e a tração por compressão diametral (RCD). Os 

resultados apontaram a viabilidade do concreto composto por brita calcária lavada com adição 

de resíduo de borracha de pneu. 

Silva Júnior et al. (2016a) apresentaram artigo onde defenderam que aumento 

expressivo do número de resíduos gerados para o ambiente vem se tornando cada vez mais 

preocupante, causando problemas sociais, econômicos e ambientais. Ressaltaram que baseado 

nos princípios de sustentabilidade, a reciclagem vem se tornando quase uma obrigação perante 

as grandes indústrias e para a construção civil. Afirmaram que tecnologias que pudessem 

incorporar resíduos ao concreto seriam de grande valia para o meio ambiente, e poderiam 

melhorar algumas de suas propriedades. Enfatizaram que é comum nas obras introduções de 

água, além do necessário a hidratação do concreto, a fim de melhorar a trabalhabilidade, o que 

pode causar redução nas propriedades mecânicas do mesmo. Realizaram uma ampla explanação 

sobre o comportamento de concretos obtidos com a utilização de brita de origem granítica, com 

elevada relação água/cimento, introdução de plastificante e substituição parcial de areia por 

resíduo de borracha de pneu. 

Silva Júnior et al. (2016b) publicaram artigo onde avaliaram a trabalhabilidade e 

resistência do concreto, contendo em sua composição, a brita calcária lavada com adição de 

aditivos. Foram moldados concretos utilizando a brita calcária lavada na peneira de abertura 

0,075 mm, com traço em massa nas proporções de cimento: areia: brita: relação água/cimento 

de 1,0: 2,5: 3,5: 0,6, chamado de referência; e variando-se a relação água/cimento, assim como, 

a concentração de plastificante, observando-se o comportamento que estas variações 

reproduziam no concreto em relação a sua trabalhabilidade, e posterior resistência através de 

ensaios de compressão axial e compressão diametral. Compararam os resultados desse estudo 

com outros trabalhos que apresentam traços utilizando brita calcária sem lavagem. Os 

resultados mostraram que o processo de lavagem beneficiava as características de 

trabalhabilidade do concreto, sendo necessário menor quantidade de plastificante para se obter 

uma mesma trabalhabilidade. 

Tommaselli et al. (2016) em artigo científico propuseram a utilização do pó de vidro 

nas proporções de 0, 5 e 10 % em relação à massa de cimento com cinza residual em 

substituição à areia nas proporções de 50 e 100 % na produção de concreto. Determinaram a 

resistência à compressão do concreto e absorção de água, aos 28 dias de idade, com a 

reutilização de pó de vidro, resíduos da etapa de lapidação de uma vidraçaria situada na cidade 
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de Dourados-MS e de cinzas residuais do processo de caldeira da cana de açúcar também vindo 

de uma usina de Dourados-MS. 

Raad et al. (2016) publicaram artigo destacando que a Indústria da Construção Civil é 

um dos principais geradores de resíduos, principalmente nos países onde os serviços são 

artesanais e ocorrem predominantemente nos canteiros de obras. Destacaram que apesar dos 

elevados volumes de descartes, com destaque para materiais de natureza microestrutural 

cerâmica, é grande o potencial para reaproveitamento de resíduos no setor, o que se percebe em 

diversas iniciativas em todo o mundo com o uso de rejeitos como insumos e na valorização de 

processos sustentáveis. Estudaram a utilização de resíduos de vidro na produção de blocos para 

alvenarias de vedação, variando-se formas e composição, em misturas com vidro e ligantes e 

variações que somente utilizaram vidro. Foi desenvolvido conjunto de blocos montáveis de 

vidro, com alta produtividade, baixo desperdício e resistência satisfatória frente a outros 

materiais de alvenarias, além de interessantes características visuais e de textura que 

permitiriam a utilização do novo produto em vedações com peças aparentes. 

Heiderscheidt et al. (2016) ressaltaram que o setor de materiais da construção civil tem 

se mostrado uma alternativa interessante na absorção de resíduos provenientes de diferentes 

seguimentos industriais. Eles enfatizaram que os resíduos de vidro gerados nos processos de 

furação e lapidação de artefatos de vidro são compostos de um aglomerado de micropartículas 

de vidro impregnado com floculante, o que inviabiliza seu reaproveitamento na própria 

indústria de vidro. Estudaram a reutilização deste resíduo, incorporado a traços de argamassa, 

preparadas segundo norma NBR 7215 (ABNT, 1996). Usaram um traço de 1: 2,25: 0,50 

(cimento, areia, água) e 10, 20 e 30%, sobre a massa de cimento, foi incorporada. Foram 

avaliadas as características de resistência mecânica, absorção, tempo de pega e reação álcali-

agregado (RAA) das argamassas. Os resultados da resistência mecânica apresentaram uma 

redução durante os primeiros dias de cura, porém um aumento após 90 dias, indicando que o 

resíduo apresentava efeito pozolânico. Este efeito foi novamente constatado no atraso 

observado na avaliação do início e fim de pega e no aumento de absorção de água. Os resultados 

indicaram que o uso do resíduo da lapidação do vidro, apesar da presença de contaminantes, 

apresentava potencial para incorporação em traços de argamassa. 

Souza et al. (2016) ressaltaram que são produzidas toneladas de vidro facilmente 

encontradas em sucatas de vidro oriundas de resíduos domésticos e comerciais, bem como de 

fábricas, lojas de vidro, entre outros. Enfatizaram que os resíduos de vidro ainda apresentavam 

baixa taxa de reciclagem, porém um tempo estimado de decomposição de quatro mil anos, por 
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sua resistência mecânica e química elevada. Propuseram uma alternativa para resolver o 

problema da acumulação desses resíduos, através de seu emprego na construção de blocos de 

concreto, sendo uma alternativa sustentável para reduzir o volume de vidro descartado. Para 

empregar o resíduo de vidro moído, optaram por uma substituição de 25 % de areia utilizada 

como agregado fino na mistura para produção de pavimentos inter-travados de cimento. Foram 

analisadas a resistência à compressão e a absorção de água (análise especificada pela NBR 9781 

para a qualificação de pavimento (ABNT, 2013a)), comparando-se os resultados dos 

pavimentos com o uso de vidro com o padrão (com a quantidade de areia normal), tendo sido 

verificado que este novo produto apresentava alto potencial para contribuir na reutilização 

destes resíduos prejudiciais para o ambiente, podendo melhorar o desempenho dos blocos e 

reduzir o custo e o consumo de matéria prima. 

Marinho et al. (2016) aprovaram artigo onde ressaltaram que o volume gerado pelo 

vidro por destinatários incorretos representa uma preocupação ao meio ambiente e a saúde 

urbana. Apresentaram um sistema de reutilização do vidro, material de baixo índice de 

reciclagem e que não apresenta uma boa viabilização econômica. O estudo foi relacionado com 

a dosagem de concreto, onde parte da areia foi parcialmente substituída por respectivas 

porcentagens de vidro triturado. Os concretos foram dosados com substituição parcial de 2,5 %; 

5 %; 10 % da areia por vidro triturado (granulometria ente 0,6 mm e 1,2 mm). Foram 

determinadas as características do concreto no estado fresco (abatimento do tronco do cone de 

Abrams) e no estado endurecido (ensaios de compressão em 7, 14 e 28 dias). Foi também 

utilizado um microscópio eletrônico de varredura para avaliar a estrutura superficial de uma 

determinada amostra. Concluíram que era viável dosar concretos com substituição da areia pelo 

vidro triturado, alcançando uma resistência característica do concreto à compressão maior do 

que o traço de referência. 

Oliveira et al. (2016) destacaram os impactos gerados ao meio ambiente pela indústria 

da construção representam grandes problemática ambientais do mundo moderno. Estudaram o 

efeito da adição de resíduos do próprio processo como o chamote e outros rejeitos e 

comprovaram que a adição de chamote reduziu em até 20 % os resíduos gerados, bem como a 

modernização do processo a partir de novas técnicas ao sistema reduziu em até 15 % as perdas 

nas fornadas. 

Cabral et al. (2016) estudaram a utilização do resíduo de cerâmica vermelha na 

substituição parcial do cimento Portland como adição pozolânica em argamassas. Uma amostra 

de resíduo de cerâmica vermelha foi caraterizada, física e quimicamente, e posteriormente 
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submetida ao ensaio de índice de atividade pozolânica com cimento Portland aos sete dias. As 

argamassas foram preparadas substituindo-se 25% do cimento Portland por resíduo de cerâmica 

moído com fator água cimento de 0,48. O cimento utilizado para a confecção das argamassas 

de referência e com adição foi o CP II–Z–32 (Cimento Portland composto com Pozolana). As 

análises química e física e o Índice de Atividade Pozolânica (IAP) do resíduo cerâmico 

mostraram que este atende às exigências da NBR 12653 (ABNT, 2014) para uso como material 

pozolânico. 

Brasil et al. (2016) apresentaram alternativas e tecnologias que possibilitariam o 

desenvolvimento sustentável abordando o reaproveitamento dos resíduos gerados nas empresas 

de cerâmica vermelha da Região. Apontaram as principais fontes de perda de materiais durante 

o processo fabril ceramista, levantando quantitativamente os resíduos gerados, de modo a 

sugerir uma alternativa para reduzir o volume de resíduos, que não possuíam uma destinação 

ambientalmente adequada. Concluíram que esses resíduos podem ser reaproveitados, por 

exemplo, na produção de concretos e argamassas na forma de agregado ou como substituto 

parcial do cimento Portland. 

Lanes et al. (2016) estudaram o reaproveitamento do resíduo de cerâmica vermelha para 

a fabricação do tijolo ecológico vazado sem função estrutural. O resíduo utilizado era produzido 

por indústrias cerâmicas e gerado devido a perdas por falhas na qualidade do produto. Foram 

manufaturados tijolos com substituição do solo pelo resíduo de cerâmica vermelha nas 

proporções em volume de 0%, 15%, 30% e 45%. Os tijolos foram caracterizados por ensaios 

físico-mecânicos. Os resultados dos ensaios demonstram que os tijolos confeccionados com 

resíduo de cerâmica vermelha alcançaram bons resultados nos ensaios de absorção de água. 

Porém, nos ensaios de resistência a compressão os tijolos não obtiveram os valores exigidos 

por norma. 

Oliveira (2016) estudou uma argamassa produzida com o agregado miúdo reciclado de 

pó de pedra, areia natural, cimento e cal. As propriedades analisadas foram a resistência à 

compressão axial, resistência à compressão por tração diametral, ensaios de absorção por 

imersão, absorção por capilaridade, granulometria, índice de vazios, massa específica da 

amostra saturada e seca. Os ensaios foram realizados conforme as normas da ABNT. Para a 

resistência a compressão axial se obteve 3,04 MPa, sendo produzida uma argamassa consistente 

e coesa. Concluíram que a argamassa produzida poderia ingressar no mercado da construção 

civil, oferecendo alternativas sustentáveis a sociedade e ao meio ambiente. 
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2.5.1 Materiais Compósitos Cerâmicos Desenvolvidos no LMHES/UFRN 

 

O LMHES da UFRN tem como uma de suas linhas de pesquisa a obtenção de materiais 

compósitos para a fabricação de blocos de baixo custo para a construção civil. Inúmeros 

trabalhos científicos já foram publicados em vários congressos nacionais e internacionais, com 

materiais compósitos cerâmicos consonânticos ao tema de Tese. A seguir, apresentam-se alguns 

trabalhos nessa linha de pesquisa. 

Santos (2008) estudou sobre a construção de uma unidade habitacional, onde se realizou 

o estudo de desempenho térmico, e de materiais utilizando um compósito à base de gesso e EPS 

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

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

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

resultados da análise térmica demonstram o conforto térmico proporcionado pelo compósito 

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

mais expostas ao sol em torno de 7 ºC. A Figura 2.5 mostra a unidade habitacional construída 

por Santos (2008). 

 

Figura 2.5 – Unidade habitacional construída por Santos 

 
Fonte: SANTOS (2008) 

 

Gomes (2010) construiu uma unidade habitacional, onde se utilizou um compósito 

constituído de gesso, EPS, borracha triturada, areia e água. Utilizou a técnica de construção do 

lançamento in loco. No interior do molde foram colocadas garrafas PET para se obter 

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

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

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



45 

a apropriada resistência mecânica do compósito para paredes de fechamento. A Figura 2.6 

mostra a unidade habitacional construída. 

 

Figura 2.6 – Unidade habitacional construída por Gomes 

 
Fonte: GOMES (2010) 

 

Souza et al. (2010) utilizaram resíduos de poliuretano gerados pela indústria de pranchas 

de surf no Brasil para fabricação de compósito cerâmico. Estima-se que cerca de 50 a 70 % de 

matéria-prima é desperdiçada na fabricação de uma prancha de surf. Uma das possibilidades de 

aproveitamento dos resíduos de Poliuretano (PU) seria sua utilização como substituinte parcial 

do cimento e areia, no traço, para fabricação de componentes (blocos) de vedação na construção 

civil. Utilizou-se a espuma na forma de pó e flocos do PU expandido incorporados a areia, 

cimento, gesso e água. A proporção de 1: 1,5 demonstrou melhor performance sendo então 

desenvolvido blocos de vedação, que apresentaram baixo custo de fabricação tendo em vista a 

substituição parcial do cimento e agregados, além de apresentar um processo simples de 

fabricação, não necessitando de investimento com maquinário. A Figura 2.7 mostra os blocos 

fabricados de resíduos de PU. 

Silva (2010) no seu trabalho de Mestrado no PPGEM construiu uma casa utilizando 

blocos confeccionados utilizando um compósito constituído de gesso, EPS, borracha triturada 

e areia. Foram realizados estudos de desempenho térmico a fim de verificar as condições de 

conforto. Os blocos foram assentados encaixados uns nos outros como se fossem peças de 

“lego”. Foram utilizadas garrafas PET no interior das paredes a fim de proporcionar resistência 

térmica. Foram realizadas uma análise de conforto térmico, verificando-se as temperaturas 

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

isolamento térmico do ambiente, com diferenças de até 11,7º C entre as faces externa e interna 

conforme mostra a Figura 2.8. 
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Figura 2.7 – Blocos fabricados com resíduos de PU estudados por Souza: (a) Vista Lateral, 

(b) Vista de Topo 

      
Fonte: SOUZA et al. (2010) 

 

Figura 2.8 – Unidade habitacional construída por Silva: (a) Blocos encaixados, (b) 

Construção 

 
Fonte: SILVA (2010) 

 

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

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

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

várias formulações do compósito que atenderam a norma específica para blocos utilizados na 

construção civil. Foi também avaliada a condutividade térmica do compósito para posterior 

estudo de conforto térmico gerado em uma residência construída com o compósito proposto. O 

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

de até 12,6 ºC entre as faces externa e interna. Foi demonstrada a viabilidade de utilização do 

compósito. A Figura 2.9 mostra os dois modelos de blocos estudados.  

a b 
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Figura 2.9 – Modelos de blocos estudados 

 
Fonte: LEITE (2011) 

 

Lima (2012) em Dissertação de Mestrado do PPGEM estudou um compósito constituído 

de gesso, EPS, pneu triturado, cimento e água. Foram realizados estudos de resistências térmica 

e mecânica. No interior do molde foram colocadas placas de EPS com o intuito de se obter uma 

maior resistência térmica nas paredes construídas. Alcançou-se diferença de temperatura entre 

as superfícies internas e externas nas paredes de 12,4 °C. Demonstrou-se também apropriada 

resistência mecânica de tal compósito para paredes de vedação. A Figura 2.10 mostra o bloco 

produzido para construção de casas populares. 

 

Figura 2.10 – Bloco produzido para construção de casas populares: (a) Confecção, (b) Bloco 

         
Fonte: LIMA (2012) 

 

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

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

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

proporções de mistura e podia ser utilizado para a construção de alvenarias para casas 

populares, quiosques, divisórias e até para móveis fixos planejados. Foram realizados ensaios 

de resistência à compressão para várias formulações do compósito que atendeu à norma 

específica para blocos utilizados na construção civil. Foi também avaliada a condutividade 

a b 
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térmica do compósito para posterior estudo de conforto térmico gerado em uma alvenaria 

construída com o compósito proposto. Foi construído um quiosque modulado que contempla 

economia, estética e respeito ao meio ambiente. A Figura 2.11 mostra o bloco sendo produzido, 

os blocos prontos e para construção e duas vistas do quiosque construído. 

 

Figura 2.11 – Bloco usado para obter de um quiosque: (a) Confecção, (b) Bloco, (c) 

Quiosque 

 

 
Fonte: RODRIGUES (2012) 

 

Vieira (2012) apresentou o trabalho sobre a viabilidade de um compósito contendo fibra 

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

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

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

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

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

normas técnicas. A Figura 2.12 mostra os o processo construtivo dos blocos de pavimentação 

e os blocos já fabricados. 

 

a b 

c 
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Figura 2.12 – Blocos de pavimentação fabricados em material compósito estudados: (a) 

Fabricação, (b) Bloco 

    
Fonte: VIEIRA (2012) 

 

Souza e colaboradores (2012) apresentaram um compósito que utiliza pó de vidro 

oriundo do processo de lapidação do vidro de vidraçarias, evitando seu descarte no meio 

ambiente. O resíduo passou por processo de peneiramento para a obtenção de um pó mais fino, 

facilitando a mistura entre os elementos constituintes do compósito. Uma utilização prática do 

compósito seria a produção de um bloco construtivo, mais leve, com maior resistência térmica 

e de baixo custo comparado com outros fabricados por materiais convencionais. Caracterizou-

se um compósito cerâmico formado por resíduos de vidro, cimento, areia, gesso, cal e água para 

a fabricação de blocos estruturais, capaz de propiciar boas condições de conforto térmico. 

Estudou-se a utilização de várias proporções dos elementos constituintes do compósito. A 

Figura 2.13 mostra os corpos de prova fabricados em material compósito a base de pó de vidro 

para ensaios resistência à compressão. 

 

Figura 2.13 – Processo de fabricação dos corpos estudado: (a) Apiloamento, (b) Pó, (c) 

Moldagem, (d) Corpos de prova 

 
Fonte: SOUZA et al. (2012) 

 

Santos (2015) fabricou um compósito que foi obtido a partir de resíduos gerados nos 

processos de obtenção de placas de granito e mármore, cimento, gesso, areia, EPS triturado e 

água. Aproximadamente 500 blocos com diferentes formulações foram fabricados para a 

construção dos cômodos para que fossem realizadas as seguintes análises: estudo combinado 

térmico, mecânico e acústica do compósito obtido, em situação real, dos cômodos. A resistência 

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

a b 



50 

comprovada pela diferença máxima entre as paredes interna e externa dos cômodos edificados 

em torno 8,0°C. A absorção acústica para o cômodo mais eficiente ficou em torno 31 dB. 

Demonstrou-se a viabilidade de utilização dos blocos fabricados com o material compósito 

proposto para a construção civil. A Figura 2.14 mostra a os cômodos construídos com os blocos 

feitos com o compósito estudado para realização dos ensaios. 

 

Figura 2.14 – Cômodos construídos com diferentes blocos para realização dos ensaios 

 
Fonte: SANTOS (2015) 

 

Lima (2016) apresentou um estudo sobre um compósito que foi obtido a partir de 

materiais convencionalmente utilizados, cimento, gesso e areia; resíduos industriais gerados, o 

EPS e a raspa de pneu e água. Estudou-se também a influência de três tipos de recheio, 

colocados nos blocos (80 cm x 28 cm x 10 cm) fabricados com o material compósito para 

edificação de residências populares. Determinou-se o tipo de recheio do bloco (placas de EPS 

recicladas, latas de cervejas e refrigerantes reutilizadas e garrafas PETs de água mineral de 

500 ml, mais eficiente). Foi também realizado um estudo preliminar de conforto térmico com 

blocos fabricados com os recheios usados em um espaço edificado em uma Escola Pública de 

Natal, denominado Espaço Ciência. A partir dos resultados obtidos, foi demonstrada a 

viabilidade do uso dos blocos produzidos para o fim proposto. A Figura 2.15 mostra dois tipos 

dos blocos estudados por Lima e aplicados na construção de um espaço acadêmico. 
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Figura 2.15 – Tipos e aplicação de blocos: (a) Blocos estudados, (b) construção de um espaço 

acadêmico 

     
Fonte: LIMA (2016). 

 

  

a b

a 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo são descritos os materiais e processos utilizados na obtenção das 

formulações do compósito e fabricação dos blocos e os métodos empregados para a 

caracterização do compósito obtido. 

 

3.1 DEFINIÇÕES DAS FORMULAÇÕES ESTUDADAS 

 

O compósito idealizado neste trabalho teve como principal objetivo combinar alguns 

resíduos materiais largamente disponíveis que pudessem ser utilizados conjuntamente (RB, RC 

e RV) para a formação de um novo material. 

Os materiais utilizados para a obtenção do compósito são os resíduos, cimento, areia e 

água. Esses últimos três elementos são massivamente utilizados na fabricação de tijolos e blocos 

para construção civil. O compósito proposto apresenta como elementos constituintes três tipos 

de resíduos de difícil armazenamento e que podem produzir danos ao meio ambiente: os de 

vidro, os de pó de brita e os de cerâmicas vermelhas. Será feita uma abordagem geral de todos 

os elementos do compósito que serão utilizados para a fabricação de blocos a ser utilizados na 

construção civil. 

Um dos blocos propostos tem uma geometria diferenciada dos convencionalmente 

utilizados, trazendo um diferencial de inovação tecnológica para o trabalho desenvolvido, 

juntamente com os três resíduos escolhidos para a obtenção do compósito. 

Foram fabricadas duas formas para a obtenção de blocos estruturais e piso, usando 

chapas metálicas e barras de ferro quadradas, unidas através de solda. As formas fabricadas 

podem ser utilizadas para a obtenção de blocos prensados e não prensados. 

O Quadro 3.1 apresenta as doze formulações obtidas, sendo duas convencionais para 

servir de elemento de comparação, e dez alternativas, formadas pela combinação entre os 

elementos convencionais e resíduos. Foram fabricados corpos de prova de todas essas 

formulações, que foram submetidos aos ensaios de resistência à compressão axial (RCA) e 

diametral (RCD). 

Analisando-se os resultados do ensaio de resistência à compressão, foram escolhidas as 

seis formulações de melhores resultados: F1 (cimento e areia média); F3 (Cimento areia média 

e resíduo de brita); F5 (Cimento, areia média, resíduo de brita e pó de vidro); F7 (Cimento, 

areia média, resíduo de brita e vidro moído); F9 (Cimento, areia média, resíduo de brita e 
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resíduo cerâmico); F11 (Cimento, areia média, resíduo de brita, vidro moído e resíduo 

cerâmico); todas acrescidas de um percentual mínimo de água. A partir disto foram estudadas 

as outras propriedades. 

 

Quadro 3.1 – Formulações dos compósitos 

N° da Formulação Composições Legenda dos componentes 

Formulação 1 1C : 3AM : 0,6A (Tradicional) 

A – água 

AM – areia média; 

C – cimento; 

PV – pó de vidro; 

RB – Resíduo de brita; 

RC – Resíduo de cerâmica 

VM – Vidro moído 

Formulação 2 1C : 7AM : 0,9A (Tradicional) 

Formulação 3 1C : 3AM : 1RB : 0,6A 

Formulação 4  1C : 6AM : 1RB : 1A 

Formulação 5  1C : 2AM1: RB : 1PV : 0,6A; 

Formulação 6 1C : 5AM : 1RB : 1PV : 1A 

Formulação 7 1C : 2AM : 1RB : 1VM : 0,6A 

Formulação 8 1C : 5AM : 1RB : 1PV : 1A 

Formulação 9 1C : 2AM : 1RB : 1RC : 0,8A 

Formulação 10 1C : 5AM : 1RB : 1RC : 1,5A 

Formulação 11 1C : 2AM : 1RB : 1RC : 1VM : 0,9A 

Formulação 12 1C : 5AM : 1RB : 1RC : 1VM : 1,4A 

 

3.2 PROCESSAMENTO DOS RESÍDUOS 

 

Os resíduos utilizados para a obtenção das formulações do compósito estudado foram 

obtidos na indústria da construção civil, sendo constituídos de restos de tijolos e telhas 

descartados no meio ambiente. Os resíduos foram processados para a obtenção das 

granulometrias utilizadas nas várias formulações do compósito. Foram utilizadas as peneiras 

mostradas na Figura 3.1, cujas sequências aplicadas estão descritas nos Quadros 3.2, 3.3 e 3.4. 

Os resíduos coletados foram inicialmente esmagados e quebrados com a utilização de 

uma marreta para a obtenção de partículas menores. Posteriormente o material obtido foi levado 

um moinho de bolas de aço para a produção de um pó de granulometria mais uniforme. 
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Figura 3.1 – Peneiras usadas para obtenção das granulometrias desejadas de cada compósito 

 
 

3.2.1 Resíduo de Vidro 

 

Depois de coletados das lixeiras do IFRN – Campus Mossoró, os resíduos de vidro 

foram processados para a obtenção das duas granulometrias utilizadas: pó de vidro e vidro 

moído. Os vidros de sucata foram inicialmente submetidos a processo manual de quebra, 

utilizando marreta, e posteriormente foram processados em peneiras para obtenção das 

granulometrias desejadas. A Figura 3.2 mostra as sucatas de vidro utilizadas para 

processamento e obtenção do pó de vidro e vidro moído. 
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Figura 3.2 – Sucatas de vidro utilizadas para obtenção do pó de vidro e vidro moído 

 
 

O Quadro 3.2 apresenta os resultados do processamento do resíduo de vidro nas peneiras 

utilizadas. As cores identificam cada peneira com sua devida abertura em milímetro (mm) ou 

micrômetro (µm), de acordo com a NBR NM 248 (ABNT, 2003) e a TYLER/MESH (Malha 

para determinar tamanho de partícula). 

 

Quadro 3.2 – Sequência de peneiras utilizadas no processamento do resíduo de vidro 

RESÍDUO DE VIDRO Abertura em µm ABNT/ASTM TYLER/MESH 

Grosso 1180 16 14 

Médio 355 45 42 

Fino 300 50 48 

Pó Fundo da peneira 

 

O pó de vidro apresentou tamanho de partícula menor que 300 µm (passante na peneira 

ABNT N° 50), enquanto que o vidro moído mostrou partículas entre 355 e 1180 µm (passante 

na peneira ABNT N° 14 e retido na da ABNT N° 45). A granulometria do pó de vidro foi 70 % 

menor que a do vidro moído. A Figura 3.3 ilustra as duas granulometrias utilizadas. 
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Figura 3.3 – Granulometrias do resíduo de vidro utilizadas nas formulações do compósito: (a) 

Pó de vidro, (b) Vidro moído 

 
 

3.2.2 Resíduo de Brita 

 

Os resíduos de brita foram coletados de entulhos de obras do IFRN Campus Mossoró 

em obras da vizinhança e na empresa Lino Britas LTDA, também localizada em Mossoró. 

A Figura 3.4 mostra os resíduos de brita utilizados para a obtenção das granulometrias 

desejadas através do processo de peneiramento em uma sequência de várias peneiras. O Quadro 

3.3 apresenta a sequência de peneiras utilizadas no processamento do resíduo de brita. 

 

Figura 3.4 – Resíduos de brita utilizados para a obtenção das granulometrias desejadas. 

 
 

a b 
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Os resíduos de brita passaram pelo processo de peneiramento em cinco fases. O MESH 

do produto final, pó de brita, correspondeu a 42, equivalente a 355 µm, idêntica à granulação 

obtida para o pó de vidro. A Figura 3.5 mostra o pó de brita obtido do peneiramento dos 

resíduos. 

 

Quadro 3.3 – Sequência de peneiras utilizadas no processamento do resíduo de brita 

RESÍDUO DE BRITA Abertura em µm ABNT/ASTM TYLER/MESH 

Descarte 9500 3/8” - 

Grossa 4750 4 4 

Média 1180 16 - 

Fina 355 45 42 

Pó Fundo da peneira 

 

Figura 3.5 – Pó de brita obtido do peneiramento dos resíduos de brita 

 
 

3.2.3 Resíduo de Cerâmica Vermelha 

 

O resíduo de cerâmica vermelha foi colhido de amontoados gerados pelo descarte de 

obras do IFRN Campus Mossoró e também em obras de construção civil dessa vizinhança. A 

Figura 3.6 ilustra o resíduo de cerâmica vermelha usados nas formulações dos compósitos. 

Os resíduos de cerâmica vermelha (telhas e tijolos) foram processados para a obtenção 

da granulometria utilizada: Foram inicialmente submetidos a processo manual de quebra, 

utilizando marreta, e posteriormente foram processados em peneiras. 

O Quadro 3.4 apresenta a sequência de peneiras utilizadas no processamento dos 

resíduos de cerâmica de vermelha. O pó de cerâmica apresentou MESH 42, com abertura 

equivalente a 355 µm. A Figura 3.7 mostra o pó de cerâmica vermelha obtido. 
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Figura 3.6 – Resíduos de cerâmica vermelha usados para algumas formulações do compósito 

   
 

Quadro 3.4 – Sequência de peneiras utilizadas no processamento dos resíduos de cerâmica de 

vermelha 

RESÍDUO DE CERÂMICA VERMELHA Abertura em µm ABNT/ASTM TYLER/MESH 

Grosso 1,18 16 14 

Média 355 45 42 

Fina 300 50 48 

Pó Fundo da peneira 

 

Figura 3.7 – Resíduos de cerâmica vermelha usados para algumas formulações do compósito 

 
 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DAS FORMULAÇÕES DO COMPÓSITO 

 

Foram realizados ensaios para levantamentos de algumas das propriedades relevantes 

aos comportamentos mecânicos, térmicos e químicos das formulações do compósito. 
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Para a caracterização de compósitos cerâmicos, no qual está inserido o compósito 

proposto, de matriz cimentícia, são geralmente determinadas as propriedades de resistência 

mecânica de RCA e RCD, absorção de água (por Capilaridade e Imersão total), densidade, 

granulometria, composição química por dispersão (FRX) e análise térmica (Condutividade, 

Difusividade, Resistividade e Calor Específico). Todas essas propriedades foram analisadas e 

determinadas e serão determinadas e discutidas nos capítulos seguintes. 

 

3.3.1 Ensaio de Resistência à Compressão 

 

Para avaliar a resistência mecânica dos corpos de prova (CPs) foi realizado um ensaio 

de resistência à compressão, verificando-se a capacidade de carga que os blocos cerâmicos 

suportavam quando submetidos a forças exercidas perpendicularmente e transversalmente 

sobre suas faces opostas, determinando se as amostras ofereciam resistência mecânica 

adequada, simulando a pressão exercida pelo peso da construção sobre os blocos.  

Foram fabricados, em moldes metálicos específicos, quatorze CPs de cada uma das doze 

formulações para os ensaios de compressão, sendo sete para RCA e sete para RCD. O tempo 

de cura para rompimento dos corpos foi de 7, 14 e 28 dias. Os corpos de prova possuíam um 

diâmetro de 5 cm e altura 10 cm. 

Para a fabricação dos CPs os componentes de cada formulação foram separados e 

misturados ainda seco, em misturador e gradativamente água foi adicionada até obter-se uma 

massa consistente, que foi derramada e posteriormente compactada manualmente com auxílio 

de marreta de borracha e tarugo metálico. A Figura 3.8 mostra algumas etapas do processo da 

fabricação dos CPs para o ensaio de resistência à compressão e a Figura 3.9 mostra alguns CPs 

utilizados para os ensaios de resistência à compressão axial (RCA) e diametral (RCD). 

Os CPs foram posteriormente colocados em um reservatório e ficaram imersos em água 

para a obtenção da completa cura, durante 28 dias. Foram realizados ensaios de resistência à 

compressão no Laboratório de Construção Civil do IFRN (Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte), campus Mossoró, para doze formulações do 

compósito, utilizando-se uma prensa hidráulica com tensão de alimentação de 220 V – 380 V 

e carga máxima de 300 toneladas. A Figura 3.10 mostra a prensa utilizada para os ensaios de 

compressão. 
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Figura 3.8 – Algumas etapas para obtenção dos CPs para ensaios de compressão: (a) mistura, 

(b) moldagem, (c) prensagem 

 
 

Figura 3.9 – CPs de algumas formulações para os ensaios de compressão 

 
 

Figura 3.10 – Prensa hidráulica computadorizada utilizada para os ensaios de compressão 

 
 

A norma utilizada como referência foi a NBR 7215 (ABNT, 1996) para materiais com 

matriz. Foram também consultadas as normas a NBR15270-1 (ABNT, 2005a) e a NBR 15270-

3 (ABNT, 2005b) de blocos cerâmicos, o método de ensaio e as especificações de resistências 

a b c 
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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 no Quadro 3.5. 

 

Quadro 3.5 – Valores de resistência a compressões 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 
Fonte: ABNT (2016) 

 

A NBR apresenta 07 (sete) classes de resistência à compressão. Essa resistência é 

determinada a partir dos resultados obtidos pelas amostras durante o ensaio ou em função de 

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 6136 (ABNT, 2016) e da NBR 15270-1 (blocos 

cerâmicos para alvenaria) (ABNT, 2005a). 

 

3.3.2 Ensaios de Absorção de Água 

 

A absorção de água em um elemento construtivo é uma propriedade muito importante, 

pois revela a magnitude da capacidade das paredes em resistirem a migração de umidade para 

o interior dos blocos. Quanto maior for a capacidade de resistência a essa migração, a 

impregnação de água pelos elementos construtivos, mais viável será o bloco para ser utilizado 

na construção de edificações. 

A quantidade de água migrada para cada bloco das seis formulações dos compósitos 

mais viáveis na resistência à compressão foi determinada em ensaio de capilaridade onde 

apenas existia o contato ente a face inferior do CP com a lâmina de água, conforme explicado 
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na norma NBR 9779 (ABNT, 2012). A absorção de água por capilaridade é calculada a partir 

da Equação 3.1.  

 

 
Ab

BA
Q


 .        (3.1) 

 

Onde:  

Q é a absorção de água por capilaridade (g/cm2); 

A é a massa do corpo-de-prova que permanece com uma das faces em contato 

com a água durante um período de tempo especificado (g); 

B é a massa do corpo-de-prova seco em (g), assim que atingir a temperatura de 

(23°C ± 2°C); 

Ab é a área da seção transversal do CP (cm2). 

 

Após a modelagem, os CPs (seis formulações selecionadas) foram imersos em água no 

interior de um reservatório para a completa cura em um período de 28 dias, conforme mostrado 

na Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 – Corpos de prova do ensaio de absorção em processo de cura 

 
 

Os CPs foram posteriormente colocados na estufa (Figura 3.12), por um período de três 

dias, a uma temperatura de 106 °C, objetivando-se a eliminação da umidade. 

Para o ensaio de capilaridade foi fabricado um mecanismo para a colocação dos corpos 

de prova, conforme mostrado na Figura 3.13. 

Os ensaios de absorção por capilaridade foram realizados no Laboratório de Construção 

Civil do IFRN Campus de Mossoró. 
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Figura 3.12 – Estufa utilizada parta retirada de umidade dos CPs dos ensaios de 

caracterização 

 
 

Figura 3.13 – CP de uma das formulações em ensaio de capilaridade 

 

 

Após a secagem da amostra os CPs foram pesados utilizando uma balança de precisão 

modelo Ohaus Adventurer Pro – 2100 G / 0,01 G com calibração automática para a obtenção 

das massas seca e úmida. A Figura 3.14 mostra a balança utilizada.  

Outro método também foi utilizado para a determinação do percentual de água 

absorvido pelas formulações do compósito: o método por imersão. Os CPs após fabricação e 

cura foram colocados em estufa, a 105°C, para a retirada total da umidade e são pesados para a 

determinação da massa seca. 

Posteriormente os CPs foram mergulhados totalmente em água, permanecendo nesse 

estado por 72 horas e, em seguida, foram retirados e novamente pesados para a determinação 

da massa úmida.  
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Figura 3.14 – Balança de precisão Oahus Adventurer Pro 

 

 

O processo de ensaio para a determinação da absorção de água é baseado na NBR 9779 

(ABNT, 2012). Foram também consultadas a NBR 12118 (ABNT, 2013b) e NBR 15270-3 

(ABNT, 2005b). O cálculo do percentual de absorção de água pelas formulações do compósito 

foi realizado utilizando-se a Equação 3.2. 

 

 
Ms

MsMu
a




.        (3.2) 

 

Onde: 

a é a absorção de água das formulações do compósito (%);  

Mu é a Massa úmida (g);  

Ms é a Massa seca (g). 

 

3.3.3 Densidade Aparente 

 

Para determinar a densidade aparente, foram retiradas três pequenas amostras das seis 

formulações escolhidas, já curadas, cilindros com D = 1,7 cm e altura = 1,7 cm com área de 

2,27 cm² e volume de 3,85 cm³. 

A determinação da densidade aparente foi através do equipamento medidor de 

densidade DSL 910 (Laboratório de Mecânica dos Fluidos da UFRN), mostrado na Figura 3.15. 

As amostras foram colocadas no prato do equipamento, que fornece o peso a seco. 
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Posteriormente a amostra é mergulhada, sendo também medida a massa molhada. Finalmente 

o equipamento determina a densidade aparente do produto. 

 

Figura 3.15 – (a) equipamento DSL 910 utilizado, (b) amostras para densidade aparente 

 

 

A densidade da água destilada utilizada para a obtenção das formulações do compósito 

correspondeu a 1,07 g/cm³. 

 

3.3.4 Propriedades Térmicas 

 

Para determinar as propriedades térmicas foi utilizado o equipamento KD2 Pro 

conforme mostra a Figura 3.16, pertencente ao LMHES da UFRN. Esse equipamento é um 

analisador térmico totalmente portátil. Ele usa o método de linha transitória de fonte de calor 

para medir a condutividade térmica, resistividade, difusividade e calor específico. 

Esse equipamento vem em um kit contendo o aparelho, um cabo com o sensor que pode 

ser inserido para dentro do meio que deseja medir, brocas para a realização dos furos, gabaritos 

para a marcação dos furos e pasta térmica. O sensor de agulha única mede a condutividade 

térmica e resistividade; enquanto o sensor de agulha dupla também mede a capacidade de calor 

específico volumétrico e difusividade. Ao contrário de outros sistemas de agulhas térmicas, o 
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KD2 Pro corrige desvio de temperatura linear que pode causar grandes erros. No caso do nosso 

ensaio foi usado um sensor de agulha dupla. 

 

Figura 3.16 – Equipamento KD2 Pro usado para medir as propriedades térmicas 

 

 

Para a realização desse ensaio foram usados os CPs do ensaio de compressão com 10 cm 

de altura e diâmetro mínimo 5 cm para cada uma das seis formulação selecionadas. Para tanto, 

foram feitos dois furos nos corpos de prova para a entrada do sensor com duas agulhas. Em 

seguida foi aplicada pasta térmica no sensor, para otimizar o contato entre sensor e CP. 

Posteriormente o sensor foi inserido na amostra e o equipamento foi ligado e o ensaio foi 

iniciado. Cada leitura, em número de três para cada formulação, tinha tempo de duração em 

torno de 5 minutos e o tempo de espera entre cada ensaio foi de quinze minutos, exigidos pelo 

manual do fabricante. A Figura 3.17 mostra o ensaio para medição das propriedades térmicas 

de uma das formulações estudadas e os CPs de todas as seis formulações do compósito 

escolhidas. 
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Figura 3.17 – Ensaio para determinação das propriedades térmicas de uma das formulações 

do compósito 

 

 

3.3.5 Caracterização Química 

 

EDX (Espectroscopia de Raios X por dispersão em energia) (EDX ou EDS) é uma 

técnica analítica usada para a caracterização química de uma amostra. É uma das variantes da 

espectrometria de fluorescência de Raio X (FRX) que se baseia na investigação de uma amostra 

através de interações entre partículas ou radiação eletromagnética e matéria, analisando os 

Raios X emitidos pela matéria em resposta à incidência de partículas carregadas. 

Suas capacidades de caracterização são devidas em grande parte ao princípio 

fundamental que cada elemento tem uma estrutura atômica única, de modo que os Raios X 

emitidos são característicos desta estrutura, que identificam o elemento. 

Quando uma amostra é irradiada por um feixe de Raios X, os átomos na amostra geram 

Raios X característicos que são emitidos da amostra. Tais raios são conhecidos como raios X 

“fluorescentes” e possuem um comprimento de onda e uma energia específicos que são 

característicos de cada elemento. 

A análise de FRX foi realizada num equipamento da SHIMADZU modelo EDX-720 / 

800HS do Laboratório de Mineração do IFRN Campus Central, determinando-se os elementos 

químicos presentes em cada formulação e seus percentuais no método semi-quantitativo. A 

Figura 3.18 mostra o equipamento utilizado para a análise química de cada uma das seis 
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formulações do compósito usando uma atmosfera a vácuo com pastilhas prensadas com ácido 

bórico. As amostras foram submetidas por dispersão de comprimento de onda (WD-XRF), 

sendo sua faixa de detecção do sódio (Na – n° atômico 11) ao urânio (U – n° atômico 92) e 

radiação Rh kα (λ=0,615Å). 

 

Figura 3.18 – Equipamento de FRX usado na análise química das formulações do compósito 

 
 

3.3.6 Micrografia por Escaneamento 

 

A fim de observar com maior nitidez a composição das seis formulações estudadas, 

foram escaneados os um de cada corpo de prova para se verificar a microestrutura das 

formulações do compósito e da interação entre matriz e cargas/reforços. As amostras foram as 

mesmas utilizadas no teste de densidade. Estes ensaios de Micrografia por escaneamento foram 

realizados no LMHES/UFRN, utilizando para isso um escâner de mesa modelo HP ScanJet 

G2410 1200x1200 dpi. Após o escaneamento foram identificadas as microestruturas de cada 

corpo apontando os materiais de maior relevância. 

 

3.3.7 Fabricação dos Blocos 

 

Além das formulações ainda não estudadas, em ampla pesquisa bibliográfica realizada, 

conforme estado da arte presente no capítulo 2, foram e fabricadas duas formas para produção 

de blocos de alvenaria. 

Como fase final do trabalho partiu-se para a fabricação de blocos utilizando-se as 

formulações F9 (1C - 2AM – 1RB – 1RC - 0,8A) e F11 (91C - 2AM - 1RB - 1RC - 1VM –  

0,9A), com melhores desempenhos mecânico e de absorção de água. 
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Para a fabricação dos blocos foram utilizadas três formas metálicas, produzindo blocos 

com diferentes geometrias. Os resíduos foram inicialmente processados, obtendo-se as 

granulometrias desejadas e em seguida foram acrescentados ao cimento e a areia, materiais 

presentes em todas as formulações. Posteriormente acrescentou-se a água nas quantidades 

definidas para cada formulação. A Figura 3.19 mostra o processamento dos resíduos de 

cerâmica e de brita e também o processo de mistura entre todos os elementos da F9. 

 

Figura 3.19 – Processo de mistura entre todos os elementos da formulação F9. (a) 

Processamento, (b) Brita, (c) Cerâmica, (d) Mistura, (e) Homogeneização, (f) Ponto de pega 

 

 

Essa forma permite a fabricação de blocos prensados, e como pretendíamos também 

agilizar o processo construtivo, foi utilizada também duas formas, acrescentando-se uma parte 

de gesso para acelerar a cura, mostrada na Figura 3.20. 

O tempo entre a fabricação e a possibilidade de manuseio do tijolo fabricado 

correspondeu a 24 horas, com cura completa em 72 horas. 

 

a b c 

d e 
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Figura 3.20 – Formas usadas na fabricação de blocos não prensados: (a) Simples, (b) Dupla 

    
 

A formulação escolhida para a fabricação dos tijolos foi a que apresentou uma maior 

resistência mecânica compressiva, 1C: 2AM: 1RB: 1RC: 0,8A, correspondente a 13,79 MPa. 

A Figura 3.21 mostra os componentes da forma para blocos prensados fabricados para 

o desenvolvimento da tese. Pretende-se também utilizá-la para a fabricação de blocos não 

prensados, acrescentando-se em cada formulação um pequeno percentual de gesso, para 

aceleramento da cura e facilitar o desmolde. 

 

Figura 3.21 – Forma para fabricação dos blocos: (a) Prensa, (b) Molde, (c) Conjunto 

montado 

   
 

A forma para fabricação dos blocos prensados, apresenta-se em duas partes, uma 

a b 

a b c 
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estrutura feita em barra quadrada 1,00 x 1,00 cm de aço com a finalidade de comprimir o 

material e outra parte confeccionada em chapas de ferro de 3 mm com função de molde. 

A Figura 3.22 mostra o processo de fabricação de um dos blocos utilizando-se a Forma 

1, onde acontece a compactação do material e utilização de um percentual mínimo de água. 

Devido a problemas ocorridos na fabricação da forma, os tijolos fabricados apresentavam 

defeitos, comprometendo sua utilização como elementos estruturais.  

 

Figura 3.22 – Processo de fabricação de um dos blocos utilizando-se a Forma 1. (a) 

Enchimento, (b) Compactação, (c) e (d) Desforma 

  

  

 

A Figura 3.23 mostra o processo de fabricação de um dos blocos utilizando-se a Forma 

2, sem compactação da massa e utilizando-se uma pequena quantidade de gesso para acelerar 

o processo de cura e facilitar a retirada dos tijolos da forma. O bloco fabricado apresentou bom 

acabamento, boa estética e aparenta ser mais resistente que o processo por compactação. 

a b 

c d 
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Figura 3.23 – Processo de fabricação de um dos blocos utilizando-se a Forma 2: (a, b, c, d, e, 

f) Forma e (g, h, i) Processo de fabricação 

   

   

   

 

A Figura 3.24 mostra o processo de fabricação de um dos blocos utilizando-se a Forma 

3. Foram fabricados blocos com e sem compactação. No processo de fabricação do bloco não 

compactado também foi usada uma pequena quantidade de gesso, em torno 25 %. 

Todos os blocos fabricados com as três formas utilizadas encontram-se mostrados na 

Figura 3.25. Foram fabricados Blocos prensados e não prensados, com e sem o acréscimo de 

gesso, utilizando-se as formulações F9 e F11. 

O bloco de 2 furos tem a função estrutural, enquanto que os de 3 furos emprega-se como 

alvenaria de fechamento. O primeiro com a formulação F9 no qual foi acrescentado uma 

pequena quantidade de gesso apresenta-se mais compactado e com excelente acabamento, 

enquanto que os outros que não tiveram a presença do gesso apresentam mais espaços vazios e 

requer um acabamento extra no período de construção. 

 

a b c 

d e f 

g h i 
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Figura 3.24 – Processo de fabricação de um dos blocos utilizando-se a Forma 3. (a) Fôrma, 

(b) Enchimento, (c, d) Desforma, (e, f) Blocos 

    

  

  

 

Foi também fabricada uma forma para produção de blocos inter-travados para piso, 

prensados ou não prensados. A Figura 3.26 mostra a forma e um bloco fabricado. 

Todas as formas foram fabricadas em chapas de aço, com espessura de 3mm, unidas 

com solda elétrica com eletrodo revestido de 25mm, utilizando para isso uma máquina inversora 

Transformadora de Solda 250 A, Monofásica 60 Hz - NTM250-2. Também foram utilizadas 

barras de aço com perfil quadrado de 10 x 10 mm, unidas da mesma forma que as chapas. O 

processo de fabricação foi terceirizado. 

 

a b 

c d 

e f 
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Figura 3.25 – Blocos fabricados com as formulações 9 e 11 

 

 

Figura 3.26 – Forma e bloco intertravado fabricados 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISE QUÍMICA 

 

A Tabela 4.1 apresenta a nomenclatura de todos os elementos químicos presentes nas 

formulações escolhidas e testadas do compósito. 

 

Tabela 4.1 – Elementos químicos presentes nas formulações do compósito 

Elemento Nomenclatura Popular Nomenclatura Oficial Densidade (g/cm³) 

CaO Cal Óxido de Cálcio 3,35 

SiO2 Sílica Dióxido de Silício 2,65 

Fe2O3 Hematita Óxido de Ferro 3 5,24 

Al2O3 Alumina Óxido de Alumínio 3,95 

SO3 Trióxido de enxofre Óxido Sulfúrico 1,92 

K2O Monóxido de Potássio Óxido de Potássio 2,35 

TiO2 Titânia Dióxido de Titânio 4,23 

MnO Pirolusita Óxido de Manganês 5,37 

SrO Óxido de Estrôncio Óxido de Estrôncio 4,70 

Rb2O Óxido dirubídio Óxido de Rubídio 4,00 

ZrO2 Zircônio Dióxido de Zircônio 5,68 

Sc2O3 Scandia Óxido de Escândio (III) 3,86 

ZnO Calamina Óxido de Zinco 5,61 

PbO Óxido de Chumbo Monóxido de Chumbo 9,53 

CuO Tenorita Óxido de Cobre 6,31 

BaO Barita Calcinada Óxido de Bário 5,70 

MgO Magnésia Óxido de Magnésio 3,58 

Y2O3 Ítria Óxido de Ítrio (III) 5,01 

 

As Tabelas 4.2 e 4.3 apresentam a constituição química de todas as formulações 

escolhidas e testadas e suas concentrações, determinadas no ensaio de EDS. 

Analisando-se os elementos constituintes do compósito, tem-se no cimento a presença 

predominante do óxido de cálcio, óxido de Silício, óxido de alumínio e óxido de ferro; na areia 

- óxido de silício, óxido de alumínio, óxido de ferro, óxido de cálcio e óxido; no vidro - óxido 

e dióxido de silício, carbonato de sódio e carbonato de cálcio e brita - carbonato de cálcio e 

carbonato de magnésio. 
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Tabela 4.2 – Constituição química das formulações F1, F3 e F5 e suas concentrações 

F1 (%) F3 (%) F5 (%) 

CaO 60,392 

SiO2 24,011 

Fe2O3 5,229 

Al2O3 4,459 

SO3 2,754 

K2O 2,394 

TiO2 0,509 

MnO 0,122 

SrO 0,111 

Rb2O 0,018 

 

CaO 62,907 

SiO2 21,566 

Fe2O3 5,863 

Al2O3 3,939 

SO3 3,145 

K2O 1,783 

TiO2 0,476 

MnO 0,166 

SrO 0,098 

ZrO2 0,043 

Rb2O 0,014 

 

CaO 53,619 

SiO2 30,334 

Fe2O3 5,835 

Al2O3 4,089 

SO3 2,821 

K2O 1,914 

TiO2 0,498 

Sc2O3 0,445 

ZnO 0,144 

MnO 0,115 

SrO 0,072 

ZrO2 0,040 

PbO 0,036 

CuO 0,025 

Rb2O 0,014 

 

Tabela 4. 3 – Constituição química das formulações F7, F9 e F11 e suas concentrações 

F7 (%) F9 (%) F11 (%) 

CaO 53,620 

SiO2 30,281 

Fe2O3 5,835 

Al2O3 4,450 

K2O 2,976 

SO3 1,867 

TiO2 0,566 

SrO 0,225 

MnO 0,158 

Rb2O 0,021 

CaO 41,222 

SiO2 32,308 

Fe2O3 9,620 

Al2O3 9,228 

SO3 2,653 

K2O 2,460 

TiO2 0,904 

MgO 0,872 

BaO 0,329 

MnO 0,160 

ZrO2 0,098 

ZnO 0,060 

SrO 0,057 

Rb2O 0,020 

Y2O3 0,007 

CaO 60,091 

SiO2 20,652 

Fe2O3 8,599 

Al2O3 4,451 

SO3 03,088 

K2O 1,772 

TiO2 0,761 

BaO 0,217 

MnO 0,183 

SrO 0,070 

ZrO2 0,063 

ZnO 0,035 

Rb2O 0,017 

 

Os elementos com maior concentração comuns presentes no cimento e areia são cálcio, 

silício, ferro e alumínio, que contribuem para os maiores percentuais de cálcio e silício, em 

todas as formulações. 

Os elementos comuns para todas as formulações foram CaO, SiO2, Fe2O3, Al2O3, SO3, 

K2O, TiO2, MNO, SrO. O elemento com presença mais significativa foi o CaO, com maior 

concentração para a Formulação 2, seguida pelas Formulações 1 e 3. 

Considerando-se apenas o Óxido de Cálcio e o de o Óxido de Silício, apenas uma 

formulação apresenta concentração inferior a 80 %. A maior concentração de ferro e alumínio 

encontra-se na formulação 9 e é explicada pela presença dos resíduos de cerâmica vermelha e 

brita, ricas nesses dois elementos químicos. 
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Os gráficos das Figuras 4.1 a 4.6 mostram o comportamento de cada elemento químico 

na composição de cada formulação do compósito. 

 

Figura 4.1 – Concentração de cada elemento químico presente na formulação 1: 1C – 3M – 

0,6A (Padrão) 

 
 

Figura 4.2 – Concentração de cada elemento químico presente na Formulação 3: 1C - 3AM – 

1RB - 0,6A 

 
 

60,392%
24,011%

5,229%
4,459%

2,754%
2,394%

0,509%
0,122%
0,111%
0,018%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%

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

CaO
SiO2

Fe2O3
Al2O3

SO3
K2O
TiO2
MnO

SrO
Rb2O
ZrO2

Sc2O3
ZnO
PbO
CuO
BaO

MgO
Y2O3

F1

1C - 3AM - 0,6A

62,907%
21,566%

5,863%
3,939%

3,145%
1,783%

0,476%
0,166%
0,098%
0,043%
0,014%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%

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

CaO
SiO2

Fe2O3
Al2O3

SO3
K2O
TiO2
MnO

SrO
ZrO2
Rb2O

Sc2O3
ZnO
PbO
CuO
BaO

MgO
Y2O3

F3

1C - 3AM - 1RB - 0,6A



78 

Alguns elementos presentes na formulação possuem concentrações praticamente 

desprezíveis (percentuais tendendo a zero). Portanto considerar-se-á no estudo, apenas os 

elementos de maior relevância, como vê-se na Figura 4.1 e Figuras posteriores. 

 

Figura 4.3 – Concentração de cada elemento químico presente na formulação 5: 1C - 2AM - 

1BF - 1PV - 0,6A 

 

 

Figura 4.4 – Concentração de cada elemento químico presente na formulação 7: 1C - 2AM - 

1RB - 1VM - 0,6A 
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Observou-se no gráfico da Figura 4.3 uma alteração mais significativa nos percentuais 

dos óxidos dos elementos, principalmente pela adição do vidro em sua formulação. 

 

Figura 4.5 – Concentração de cada elemento químico presente na formulação 9: 1C - 2AM – 

1RB – 1RC - 0,8A 

 
 

Figura 4.6 – Concentração de cada elemento químico presente na formulação 11: 1C - 2AM 

– 1RB – 1RC – 1VM - 0,9A 
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A presença do vidro moído na F7 não alterou a concentração dos elementos em geral, 

porém reduziu à porcentagem do CaO, devido sua granulometria. 

A Formulação 9 apresentou uma considerável diminuição do CaO, no entanto existiu 

uma melhor distribuição na concentração nos demais elementos. A presença do pó do resíduo 

cerâmico foi responsável por este acontecimento. Esta formulação também apresentou 

melhores resultados de compressão. Este resultado explica porque esta formulação apresenta 

maior condutividade, devido ao aumento considerável dos óxidos de alumínio e ferro. 

A Formulação 11 apresentou uma boa distribuição na concentração de seus elementos 

e também uma boa porcentagem de CaO, fato que se pode explicar pela presença da cerâmica 

e do vidro. 

Segundo estudos feitos por Duarte (2013) os materiais cimento, areia e brita foram 

submetidos à caracterização de espectrometria de fluorescência e difração de raios X. 

Analisando os resultados obtidos no ensaio de FRX, verifica-se que a areia apresenta elevados 

teores de sílica (SiO2) e pouco mais de 3% de alumina (Al2O3), totalizando o valor 94,99 % da 

composição química total, constata-se que tanto a areia, quanto a brita, apresentam valores 

elevados de sílica (SiO2). 

De acordo com Galvão (2014), a análise de FRX foi realizada para identificar no pó de 

vidro proveniente do resíduo da lapidação de vidro as composições químicas (%) de óxidos 

presentes. Esta análise revelou os maiores percentuais para SiO2 (59,24%), CaO (20,43%), 

Na2O (10,71%), MgO (3,96%), ZrO2 (3,41%), Al2O3 (1,15%). Assim podemos afirmar que a 

presença do material altera consideravelmente as formulações F5, F7 e F11 estudadas. 

Conforme os resultados de Soares (2008), a composição da argila típica para o uso em 

fabricação de telhas e tijolos apresentou como constituintes básicos, os óxidos SiO2 e Al2O3, 

com predominância significativa da SiO2 que está associada ao quartzo e à caulinita em 

combinação com a Al2O3. Também apresentou teor de 5,28 % de Fe2O3, cuja presença é 

responsável pela coloração vermelha da peça cerâmica e 4,84 % de K2O que é um componente 

fundente responsável pela diminuição da temperatura de sinterização e essencial para 

fabricação de cerâmica de baixa porosidade. A cerâmica vermelha está presente nas 

formulações F9 e F11, nesta última associada à presença do vidro. 

Diante do exposto, percebe-se que a presença de areia, cimento e brita nas formulações 

promovem a alteração de suas concentrações de óxidos à medida que são adicionados os 

resíduos estudados. Na formulação F1 (padrão de referência) tem como elementos constituintes 

cimento e areia, enquanto que nas demais formulações a brita é adicionada. 
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4.2 ENSAIOS DE COMPRESSÃO 

 

A Tabela 4.4 apresenta os resultados do ensaio resistência à compressão axial (RCA) 

para todas as formulações do compósito estudadas. O gráfico da Figura 4.7 mostra o 

comportamento comparativo de todas as formulações do compósito no ensaio de resistência à 

compressão axial (RCA). 

 

Tabela 4.4 – Resultados do RCA para todas as formulações dos compósitos 

FORMULAÇÕES 7 DIAS 14 DIAS 28 DIAS 

F1 - 1C:3AM:0,6 A - TRADICIONAL 4,33 5,43 5,61 

F2 - 1C:7AM:0,9 A - TRADICIONAL 1,09 1,59 1,96 

F3 - 1C:3AM:1RB:0,6A 6,78 7,68 8,12 

F4 - 1C:6AM:1RB:1A 2,03 2,64 2,71 

F5 - 1C:2AM:1RB:1PV: 0,6A 2,35 5,31 8,95 

F6 - 1C:5AM:1RB:1PV:1A 2,27 2,31 2,48 

F7 - 1C:2AM:1RB:1VM:0,6A 4,83 6,47 8,72 

F8 - 1C:5AM:1RB:1VM:1A 1,65 2,29 2,76 

F9 - 1C:2AM:1RB:1RC:0,8A 9,09 10,94 13,79 

F10 - 1C:5AM:1RB:1RC:1,5A 2,05 3,95 5,24 

F11 - 1C:2AM:1RB:1RC:1VM:0,9A 6,18 8,43 11,24 

F12 - 1C:5AM:1RB:1RC:1VM:1,4A 3,07 4,96 5,69 

 

Figura 4.7 – Comportamento comparativo RCA de todas as formulações do compósito 

 

 

Observa-se que a presença da areia, em todas formulações, alterou consideravelmente 
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da quantidade de areia. Também a presença da brita melhora a resistência quando se compara 

com as formulações tradicionais. 

A Tabela 4.5 mostra os percentuais dos materiais contidos nas principais formulações 

escolhidas conforme os melhores resultados de RCA, as quais são: F1, F3, F5, F7, F9 E F11. 

 

Tabela 4.5 – Percentuais de materiais usados em cada formulação do compósito 

FORMULAÇÕES % C % A % RB % VM % PV % RC 

F1 - 1C:3AM:0,6 A  25 75     

F3 - 1C:3AM:1RB:0,6ª 20 60 20    

F5 - 1C:2AM:1RBF:1VM:0,6A 20 40 20 20   

F7 - 1C:2AM:1RBF:1PV: 0,6A 20 40 20  20  

F9 - 1C:2AM:1RBF:1RC:0,8A 20 40 20   20 

F11 - 1C:2AM:1PB:1PC:1VM:0,9A 16,6 33 16,6 16,6 

 

16,6 

 

Todas as formulações apresentadas na Tabela 4.5 um crescimento de resistência à 

compressão axial em relação à formulação padrão, 1C:3AM:0,6A, com aumento que atingiu 

145,8%, para a melhor formulação F9 = 1C: 2AM: 1RB: 1RC: 0,8A. 

O vidro em suas duas formas utilizadas (em pó e moído) proporcionou aumento 

significativo na resistência mecânica à compressão axial, com o VM proporcionando o maior 

aumento. 

As formulações de melhor resultado tiveram em suas composições a presença do PC, 

maior responsável pelo aumento considerável dessa resistência mecânica. As formulações de 

menor resistência mecânica à compressão foram as que em sua composição apresentavam maior 

percentual de areia. 

A resistência mecânica de todas as formulações testadas foi muito significativa quando 

comparada a de outros compósitos já testados no LMHES e a outros compósitos da literatura. 

Comparando esses resultados com os resultados de Santos (2015), o qual conseguiu obter com 

seu compósito resistência à compressão máxima de 4,79 MPa. Este valor é inferior em 188 % 

da melhor formulação obtida nesta Tese. 

Todas as formulações escolhidas e testadas podem ser utilizadas para alvenaria 

estrutural, o que representa um potencial significativo de aplicabilidade do compósito. 

A Tabela 4.6 apresenta os resultados do ensaio de compressão diametral para todas as 

formulações do compósito estudadas. O gráfico da Figura 4.8 mostra o comportamento 

comparativo de todas as formulações do compósito no ensaio de compressão diametral. 
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Tabela 4.6 – Resultados do RCD para todas as formulações do compósito estudadas 

FORMULAÇÕES 7 DIAS 14 DIAS 28 DIAS 

F1 - 1C:3AM:0,6A  0,36 0,64 0,78 

F2 - 1C:7AM:0,9A 0,18 0,21 0,3 

F3 - 1C:3AM:1RB:0,6A 0,84 0,88 0,91 

F4 - 1C:6AM:1RB:1A 0,23 0,37 0,38 

F5 - 1C:2AM:1RB:1PV:0,6A 0,43 0,45 1,1 

F6 - 1C:5AM:1RB:1PV:1A 0,32 0,4 0,68 

F7 - 1C:2AM:1RB:1VM:0,6A 0,9 0,87 1,11 

F8 - 1C:5AM:1RB:1VM:1A 0,26 0,31 0,46 

F9 - 1C:2AM:1RB:1RC:0,8A 1,21 1,66 1,87 

F10 - 1C:5AM:1PB:1RC:1,5A 0,26 0,57 0,77 

F11 - 1C:2AM:1PB:1RC:1VM:0,9A 0,88 0,97 1,86 

F12 - 1C:5AM:1PB:1RC:1VM:1,4A 0,61 0,74 0,83 

 

Figura 4.8 – Comportamento comparativo de RCD de todas as formulações do compósito 

 

 

O comportamento apresentado pela resistência à compressão diametral foi o mesmo da 

axial. Todas as formulações apresentaram crescimento de resistência à compressão diametral 

em relação a formulação padrão, F1 = 1C: 3AM: 0,6A, com crescimento que atingiu 138,5 %, 

para as melhores formulações, F9 = 1C: 2AM: 1RB: 1RC: 0,8A e 

F11 = 1C: 2AM: 1PB: 1RC: 1PV: 0,9A.  

O vidro, em suas duas formas utilizadas (em pó e moído), proporcionou aumento 

significativo na resistência mecânica à compressão diametral, com o VM proporcionando o 

maior aumento. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

M
P

a

Resistência a compressão diametral

7 DIAS 14 DIAS 28 DIAS



84 

As formulações de melhor resultado tiveram em suas composições a presença do RC, 

maior responsável pelo aumento considerável dessa resistência mecânica. 

As formulações de menor resistência mecânica à compressão foram as que em sua 

composição apresentavam maior percentual de areia, similar ao acontecido na compressão 

axial. 

Após a realização dos ensaios de resistência à compressão foram escolhidas as seis 

formulações que apresentaram resultados mais significativos para a determinação de outras 

propriedades importantes na caracterização do compósito, mostradas na Tabela 4.7. O gráfico 

da Figura 4.9 mostra o comportamento comparativo das seis formulações escolhidas para as 

RCA e RCD. 

 

Tabela 4.7 – Formulações de melhor desempenho para as RCA e RCD 

FORMULAÇÕES TIPO RCA (MPa) RCD (MPa) 

1C:3AM:0,6 A F1 5,61 0,78 

1C:3AM:1RB:0,6ª F3 8,12 0,91 

1C:2AM:1RB:1PV: 0,6ª F5 8,95 1,1 

1C:2AM:1RB:1VM:0,6ª F7 8,72 1,11 

1C:2AM:1RB:1RC:0,8A F9 13,79 1,87 

1C:2AM:1PB:1RC:1VM:0,9A F11 11,24 1,86 

 

Figura 4.9 – Comportamento comparativo de RCA e RCD das seis formulações escolhidas 

 

 

4.3 ABSORÇÃO DE ÁGUA 
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A Tabela 4.8 apresenta os resultados do ensaio de absorção de água por capilaridade 

para todas as formulações do compósito estudadas. O gráfico da Figura 4.10 mostra o 

comportamento comparativo da absorção por capilaridade para as principais formulações do 

compósito testadas. 

 

Tabela 4.8 – Resultados do ensaio de absorção de água por capilaridade para todas as 

formulações do compósito estudadas 

FORMULAÇÕES TIPO Absorção (g/cm²) 

1C:3AM:0,6 A F1 1,61 

1C:3AM:1RB:0,6A F3 1,43 

1C:2AM:1RB:1PV: 0,6A F5 0,87 

1C:2AM:1RB:1VM:0,6A F7 0,97 

1C:2AM:1RB:1RC:0,8A F9 0,95 

1C:2AM:1PB:1RC:1VM:0,9A F11 0,9 

 

Figura 4.10 – Comportamento comparativo da absorção por capilaridade para todas as 

formulações do compósito testadas 

 

 

Todas as formulações do compósito estudadas tiveram níveis de absorção de água 

inferiores ao da formulação convencional padrão. Para a formulação de melhor desempenho, 

F5, a diminuição de absorção correspondeu a 46 %. Para a formulação de melhor desempenho 

mecânico, F9, a redução de absorção foi de 41 %. 

A resistência mecânica, a absorção de água e a densidade, aliadas aos confortos térmico 

e acústico, são os parâmetros mais importantes para a construção civil. Os resultados mostraram 
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que as propriedades analisadas tiveram resultados promissores para a utilização da formulação 

F9 para a fabricação de blocos para alvenaria estrutural. 

Como a absorção de água é geralmente apresentada em percentual, a partir dos 

resultados da capilaridade, resolveu-se determinar os valores de absorção percentual, que estão 

apresentados na Tabela 4.9 e o comportamento comparativo mostrado no gráfico da Figura 

4.11. 

 

Tabela 4.9 – Resultados do ensaio de capilaridade apresentados em percentual de absorção 

FORMULAÇÕES TIPO Absorção (%) 

1C:3AM:0,6 A F1 11,97 

1C:3AM:1RB:0,6A F3 9,76 

1C:2AM:1RB:1PV: 0,6A F5 6,06 

1C:2AM:1RB:1VM:0,6A F7 6,41 

1C:2AM:1RB:1RC:0,8A F9 6,39 

1C:2AM:1PB:1RC:1VM:0,9A F11 5,74 

 

Figura 4.11 – Comportamento da absorção de água a partir dos resultados do ensaio de 

capilaridade 

 

 

A formulação de melhor desempenho foi a F11, com redução de absorção de 52 %, em 

relação à formulação tradicional padrão, F1. A formulação de melhor desempenho mecânico 

foi a F9, com redução do percentual de absorção de 46,6 %. 
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A Tabela 4.10 apresenta os resultados percentuais do ensaio de absorção de água por 

imersão completa dos CPs. O gráfico da Figura 4.12 mostra o comportamento comparativo 

entre as formulações do compósito testadas. 

 

Tabela 4.10 – Resultados percentuais do ensaio de absorção de água por imersão completa 

FORMULAÇÕES TIPO Mseca (g) Múmida (g) Absorção (%) 

1C: 3AM:0,6 A F1 293,7 263,95 11,27 

1C:3AM:1RB:0,6A F3 308,1 287,45 7,2 

1C:2AM:1RB:1PV: 0,6A F5 308,7 281,19 9,8 

1C:2AM:1RB:1VM:0,6A F7 318,1 293,38 8,4 

1C:2AM:1RB:1RC:0,8A F9 315,2 291,92 8,0 

1C:2AM:1RB:1RC:1VM:0,9A F11 329,9 307,90 7,1 

 

Figura 4.12 – Comportamento comparativo entre as formulações do compósito ensaiadas no 

ensaio de absorção de água por imersão total 

 

 

Todas as formulações do compósito estudadas tiveram níveis de absorção de água 

inferiores ao da formulação convencional padrão. Para a formulação de melhor desempenho, 

F11, a diminuição de absorção correspondeu a 37,1 %. Para a formulação de melhor 

desempenho mecânico, F9, a redução de absorção foi de 29,1 %. 

Todas as formulações do compósito testadas apresentaram nível de absorção de água 

bem inferior ao que preconiza a NBR 9779 (ABNT, 2012) estabelece que a absorção de água 

para blocos de vedação em ensaios estruturais de concreto cerâmico, deve ser inferior a 22 %. 

Os resultados obtidos para todas as formulações ensaiadas estiveram bem abaixo desse nível, 

comprovando a viabilidade do compósito para a fabricação de blocos para a construção civil. 
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Os resultados do ensaio de imersão total foram similares aos obtidos nos ensaios de 

capilaridade imersão parcial. Isto comprova a viabilidade do compósito para a fabricação de 

blocos para edificações. 

Comparando-se os resultados do compósito estudado com os obtidos pelo compósito de 

Santos (2015), percebeu-se que seu nível de absorção de água foi inferior, uma vez que os 

resultados do trabalho tomado como comparação, apresentou níveis de absorção acima de 25%, 

superior ao preconizado pela norma pertinente. 

Em relação a outro compósito estudado no LMHES por Lima (2016), comprovou-se o 

mesmo comportamento, com os resultados e desse trabalho comparativo apresentando valores 

acima de 35 %, não atendendo à norma e superior aos resultados do presente trabalho. 

A maior absorção nos dois trabalhos comparativos, Lima (2016) e Santos (2015), deveu-

se a presença do gesso, em proporção significativa, com a pretensão de acelerar o processo de 

fabricação dois blocos, por uma cura bem mais rápida. 

 

4.4 DENSIDADE 

 

Inicialmente foi determinada a densidade de cada elemento constituinte do compósito: 

cimento, areia média, resíduo de brita, resíduo de vidro (pó de vidro e vidro moído) e resíduo 

de cerâmica vermelha. 

Os resultados do ensaio de densidade para os elementos do compósito encontram-se 

apresentados na Tabela 4.11. O gráfico da Figura 4.13 mostra o comportamento comparativo 

entre a densidade dos materiais que constituem o compósito. 

 

Tabela 4.11 – Resultados do ensaio de densidade para os elementos do compósito 

ELEMENTO DENSIDADE (g/cm³) 

CIMENTO (C) 3,05 

AREIA MÉDIA (AM) 2,62 

RESÍDUO DE BRITA (RB) 2,69 

VIDRO MOÍDO (VM) 2,50 

PÓ DE VIDRO (PV) 2,54 

RESÍDUO CERÂMICO (RC) 2,15 

 



89 

Figura 4.13 – Comportamento comparativo entre a densidade dos materiais que constituem o 

compósito 

 

 

O elemento de maior densidade foi o cimento Portland CP II e o de menor densidade o 

pó de resíduo cerâmico. Será posteriormente feita uma comparação entre a densidade dos 

elementos e das formulações do compósito. 

De acordo com Bauer (2003) apud Souza (2007), a massa específica do cimento 

Portland é usualmente considerada como 3,15 Kg/L, embora possa variar para valores 

ligeiramente inferiores. A utilidade do conhecimento deste valor se encontra nos cálculos de 

consumo do produto nas misturas geralmente feitas com base nos volumes específicos dos 

constituintes. Para a massa específica aparente o valor considerado é 1,5 Kg/L. Na pasta do 

cimento, a massa específica é um valor variável com o tempo, aumentando a medida que 

progride o processo de hidratação. 

A Tabela 4.12 apresenta os resultados da densidade para todas as formulações dos 

compósitos testadas e o gráfico da Figura 4.14 o comportamento comparativo entre tais 

formulações. 

 

Tabela 4.12 – Resultados da densidade para todas as formulações do compósito 

ELEMENTO DENSIDADE (g/cm³) 

F1 2,60 

F3 2,64 

F5 2,63 

F7 2,58 

F9 2,38 

F11 2,53 
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Figura 4.14 – Comportamento comparativo da densidade para as formulações do compósito 

 

 

Todas as formulações do compósito apresentaram resultados muito próximos a da 

formulação convencional padrão. A formulação de menor densidade foi a F9, com redução de 

8,5 % e a de resultado mais elevado foi a F3 com aumento de 1,5 %, considerado insignificante 

para este estudo. 

A formulação de menor densidade também foi também a de maior resistência à 

compressão; combinação importante, pois uma menor densidade se traduz num bloco mais leve, 

importante para o processo de construção de edificações. 

A presença do resíduo cerâmico trouxe uma contribuição à formulação F9 para a 

diminuição de sua densidade, uma vez que dentre os elementos constituintes do compósito é o 

que tem o menor valor desse parâmetro.  

Os elementos cimento, areia e resíduo de brita estão presentes em todas as formulações 

contribuem de maneira uniforme para a densidade do compósito. Entre os elementos não 

comuns, o pó de vidro é o que exerce uma influência maior em relação à densidade por ser o 

elemento constituinte de densidade mais significativa. 

 

4.5 PROPRIEDADES TÉRMICAS 

 

A Tabela 4.13 apresenta os resultados dos ensaios térmicos para a formulação F1 (1C - 

3AM - 0,6A) do compósito. O gráfico da Figura. 4.15 mostra o comportamento das 

propriedades térmicas medidas para três pontos da amostra. 
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Tabela 4.13 – Resultados dos ensaios térmicos para a formulação do compósito F1 (1C - 

3AM - 0,6A) 

 

No trabalho de Correia (2009) foi determinada a condutividade térmica de cada 

constituinte de seu compósito formado por cimento (0,30 W/m.K), areia (0,33 W/m.K), água 

(0,60 W/m.K), vidro (0,80 W/m.K), argila (0,90 W/m.K) e brita (3,50 W/m.K). 

Comparando a condutividade térmica do tijolo cerâmico furado (0,4 a 0,8 W/m.K) e do 

tijolo cerâmico maciço (0,6 a 0,7 W/m.K) da Protolab (2013), verifica-se a formulação padrão 

ficou acima do apresentado pelo tijolo furado e abaixo da condutividade apresentada pelo tijolo 

cerâmico maciço. 

A difusividade térmica (D) mostrou que a onda de calor pode rapidamente ultrapassar 

as paredes construídas com a formulação padrão, o que não é bom para a obtenção de conforto 

térmico no interior de uma residência. 

Como já se sabe as paredes de tijolos furados apresentam boa resistência térmica, porém 

novos materiais têm sido estudados visando à fabricação de blocos com maior resistência 

térmica, principalmente pelo uso de EPS, PET, Pneu triturado, gesso, que proporcionam um 

maior conforto no interior da residência, por apresentarem menor difusividade térmica. 

 

Figura 4.15 – Comportamento das propriedades térmicas da formulação padrão para os três 

pontos da amostra 
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A Tabela 4.14 apresenta os resultados dos ensaios térmicos para a formulação F3(1C - 

3AM - 1BF - 0,6A) do compósito. O gráfico da Figura 4.16 mostra o comportamento das 

propriedades térmicas medidas para três pontos da amostra. 

 

Tabela 4.14. Resultados dos ensaios térmicos para a formulação do compósito F3 (1C - 3AM 

– 1RB - 0,6A) 

 PONTO 01 PONTO 02 PONTO 03 MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 
UNIDADE TEMPERATURA °C 

C 1,631 2,799 3,464 2,631 0,928 MJ/m³.K 29,81 / 28,66 / 24,52 

D 0,816 0,469 0,332 0,539 0,249 mm²/s 29,81 / 28,66 / 24,52 

Rho 0,751 0,761 0,868 0,793 0,0650 °C.m/W 29,81 / 28,66 / 24,52 

K 1,331 1,314 1,151 1,265 0,099 W/m.K 29,81 / 28,66 / 24,52 

 

Figura 4.16 – Comportamento das propriedades térmicas da formulação padrão para os três 

pontos da amostra 

 

 

A introdução do resíduo de brita no compósito produziu um aumento significativo em 

relação à formulação padrão, F1, nas propriedades térmicas, condutividade (K), difusividade 

(D) e capacidade térmica volumétrica (C) do compósito e consequente diminuição da 

resistividade térmica (Rho). 

O aumento da capacidade térmica volumétrica foi de 88,2 %, da difusividade térmica 

foi de 70,03 %, da condutividade térmica foi de 172,6 %. Obteve-se uma maior resistência 

mecânica, aumento de 44,7 %, e uma diminuição da resistência térmica, da ordem de 165,4 % 

para esta formulação. 
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A Tabela 4.15 apresenta os resultados dos ensaios térmicos para a formulação F5 (1C - 

2AM - 1BF - 1PV - 0,6A) do compósito. O gráfico da Figura. 4.17 mostra o comportamento 

das propriedades térmicas medidas para três pontos da amostra. 

 

Tabela 4.15 – Resultados dos ensaios térmicos para a formulação do compósito F5 (1C - 

2AM – 1RB - 1PV - 0,6A) 

 PONTO 01 PONTO 02 PONTO 03 MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 
UNIDADE TEMPERATURA °C 

C 1,811 1,392 2,185 1,796 0,397 MJ/m³.K 30,01 / 24,70 / 24,90 

D 0,319 0,406 0,301 0,342 0,056 mm²/s 30,01 / 24,70 / 24,90 

Rho 1,731 1,768 1,521 1,673 0,133 °C.m/W 30,01 / 24,70 / 24,90 

K 0,575 0,565 0,657 0,599 0,050 W/m.K 30,01 / 24,70 / 24,90 

 

Essa formulação apresentou melhores propriedades térmicas que a formulação anterior, 

F3, porém inferiores as da formulação padrão, F1. Essa melhora nas propriedades térmicas 

esteve associada à presença de pó de vidro na formulação e de uma menor proporção de pó de 

brita em relação a composição total do compósito. 

Em relação a F3 houve uma significativa melhora na condutividade térmica da ordem 

de a 52,6 %; na difusividade térmica houve uma melhora de 35,5 % e na capacidade térmica 

uma melhora de 31,7 %. 

 

Figura 4.17 – Comportamento das propriedades térmicas da formulação padrão para os três 

pontos da amostra 

 
 

A Tabela 4.16 apresenta os resultados dos ensaios térmicos para a formulação F7 (1C - 

2AM - 1BF - 1VM - 0,6A) do compósito. O gráfico da Figura 4.18 mostra o comportamento 

das propriedades térmicas medidas para três pontos da amostra. 
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Tabela 4.16 – Resultados dos ensaios térmicos para a formulação do compósito F7 (1C - 

2AM - 1BF - 1VM - 0,6A) 

 PONTO 01 PONTO 02 PONTO 03 MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 
UNIDADE 

TEMPERATURA 

°C 

C 2,748 2,215 1,630 2,198 0,559 MJ/m³.K 29,89 / 24,93 / 25,04 

D 0,351 0,396 0,411 0,386 0,031 mm²/s 29,89 / 24,93 / 25,04 

Rho 1,036 1,140 1,491 1,222 0,238 °C.m/W 29,89 / 24,93 / 25,04 

K 0,965 0,877 0,671 0,838 0,151 W/m.K 29,89 / 24,93 / 25,04 

 

Essa formulação apresentou propriedades térmicas inferiores à da que a formulação 

anterior, F5, e também significativamente abaixo da formulação padrão, F1. Estes resultados 

nas propriedades térmicas estão associados à presença de vidro moído na formulação. 

Em relação à formulação padrão a diferença nas propriedades correspondeu a 80,6 % 

para a condutividade térmica; 7,5 % para a difusividade térmica; 57,2 % para a capacidade 

térmica e 42,0 % para a resistividade térmica. 

 

Figura 4.18 – Comportamento das propriedades térmicas da formulação padrão para os três 

pontos da amostra 

 

 

A Tabela 4.17 apresenta os resultados dos ensaios térmicos para a formulação F9 (1C - 

2AM – 1RB – 1RC - 0,8A) do compósito. O gráfico da Figura 4.19 mostra o comportamento 

das propriedades térmicas medidas para três pontos da amostra. 

Essa formulação apresentou propriedades térmicas abaixo da formulação anterior, F7, e 

também significativamente inferiores que as da formulação padrão, F1. Este resultado nas 

propriedades térmicas esteve associado à presença de pó de resíduo cerâmico. 
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Tabela 4.17 – Resultados dos ensaios térmicos para a formulação do compósito F9 (1C - 

2AM – 1RB – 1RC - 0,8A) 

 PONTO 01 PONTO 02 PONTO 03 MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 
UNIDADE TEMPERATURA °C 

C 2,802 2,704 2,020 2,509 0,426 MJ/m³.K 30,16 / 25,30 / 25,17 

D 0,307 0,405 0,392 0,368 0,053 mm²/s 30,16 / 25,30 / 25,17 

Rho 1,163 0,913 1,262 1,113 0,180 °C.m/W 30,16 / 25,30 / 25,17 

K 0,860 1,095 0,792 0,916 0,159 W/m.K 30,16 / 25,30 / 25,17 

 

Em relação à formulação padrão as propriedades térmicas apresentaram aumentos 

correspondentes a 97,4 % na condutividade térmica; 2,5 % na difusividade térmica; 79,3 % na 

capacidade térmica volumétrica e diminuição de 47, 1 % na resistividade térmica. Percebeu-se 

que a propriedade difusividade térmica praticamente não variou apesar da significativa variação 

na condutividade. Isso pode ser explicado pela influência da massa específica e calor específico, 

nessa propriedade térmica. 

 

Figura 4.19 – Comportamento das propriedades térmicas da formulação padrão para os três 

pontos da amostra 

 
 

A Tabela 4.18 apresenta os resultados dos ensaios térmicos para a formulação F11 (1C 

- 2AM – 1RB – 1RC – 1VM - 0,9A) do compósito. O gráfico da Figura 4.20 mostra o 

comportamento das propriedades térmicas medidas para três pontos da amostra. 

Essa formulação apresentou propriedades térmicas similares a da formulação anterior, 

F7, e também significativamente inferiores que as da formulação padrão, F1. A condutividade 

térmica foi muito próxima, inferior em apenas 2,7 % em relação a F9, porém apresentou 

significativas variações principalmente em relação à difusividade térmica, que para as outras 
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formulações tinha-se mantido praticamente igual. A variação na difusividade foi da ordem de 

32,3 %. 

 

Tabela 4.18 – Resultados dos ensaios térmicos para a formulação do compósito F11 (1C - 

2AM – 1RB – 1RC – 1VM - 0,9A) 

 PONTO 01 PONTO 02 PONTO 03 MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 
UNIDADE TEMPERATURA °C 

C 1,736 1,689 2,119 1,848 0,236 MJ/m³.K 30,24 /25,22 / 24,79 

D 0,586 0,452 0,423 0,487 0,087 mm²/s 30,24 /25,22 / 24,79 

Rho 0,986 1,310 1,117 1,138 0,163 °C.m/W 30,24 /25,22 / 24,79 

K 1,014 0,764 0,896 0,891 0,125 W/m.K 30,24 /25,22 / 24,79 

 

Figura 4.20 – Comportamento das propriedades térmicas da formulação padrão para os três 

pontos da amostra 

 

 

Em relação à formulação padrão F1 as perdas em relação às propriedades analisadas 

foram mais significativas, com aumento na condutividade térmica de 92,02 %, aumento na 

difusividade de 35,7 %, aumento na capacidade térmica de 32,2 % e diminuição da resistividade 

de 45,93 %. 

Para ter-se uma compreensão mais clara do comportamento das propriedades para todas 

as formulações do compósito testadas, montou-se a Tabela 4.19 que compila todos resultados 

médios das formulações do compósito e da formulação padrão. O gráfico da Figura 4.21 mostra 

o comportamento comparativo dessas propriedades para todas as formulações testadas. 
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Tabela 4.19 – Resultados médios gerais para todas as propriedades térmicas analisadas para 

cada formulação do compósito 

PROPRIEDADES 

TÉRMICAS 
F1 F3 F5 F7 F9 F11 

C 1,398 2,631 1,796 2,198 2,509 1,848 

D 0,359 0,539 0,342 0,386 0,368 0,487 

Rho 2,105 0,794 1,673 1,222 1,113 1,138 

K 0,464 1,265 0,599 0,838 0,916 0,891 

 

Figura 4.21 – Comportamento comparativo das propriedades térmicas para todas as 

formulações testadas 

 

 

Todas as formulações do compósito apresentaram propriedades térmicas de 

desempenho inferior à formulação padrão, aumento da condutividade, difusividade e 

capacidade térmica e diminuição da resistividade térmica. A formulação de maior viabilidade 

térmica foi a F5. 

Esse aumento nas propriedades térmicas condutividade, difusividade e capacidade 

volumétrica deram-se pela introdução do resíduo de brita, do resíduo de vidro e do resíduo 

cerâmico, com maior contribuição para o resíduo de brita, seguido do resíduo cerâmico e em 

menor escala do resíduo de vidro, com o pó de vidro apresentando propriedades térmicas mais 

favoráveis. 

Analisando-se a possibilidade de fabricação de blocos utilizando as formulações do 

compósito, o conforto térmico que é obtido seria menor que o proporcionado por alvenaria 
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tradicional de tijolos furados. Para melhorar o conforto térmico quando da utilização doas 

formulações do compósito, os blocos fabricados teriam que apresentar vazios ou recheios de 

material com menores condutividade e difusividade térmica. 

A maior capacidade térmica volumétrica das formulações do compósito reflete uma 

maior retenção de calor pelas paredes de uma edificação construída com blocos fabricados 

utilizando as formulações testadas do compósito. 

 

4.6 MICROGRAFIA POR ESCANEAMENTO 

 

Para se verificar a microestrutura das formulações do compósito e da interação entre 

matriz e cargas/reforços foi realizado um processo de escaneamento nas amostras do ensaiado 

de densidade. As micrografias de todas as formulações estudadas do compósito encontram-se 

mostradas nas Figuras. 4.22 a 4.27. Os ensaios de Micrografia por escaneamento foram 

realizados no LMHES/UFRN 

 

Figura 4.22 – Micrografia da formulação padrão F1 

 
 

Percebeu-se com nitidez a presença das partículas de cimento e areia, prevalecendo a 

areia em função de sua maior granulometria e de sua maior concentração no compósito, como 

está indicado com a seta. 

A presença dos grãos de brita e das partículas dos elementos é nítida e caracterizada por 

diferentes cores. Percebeu-se uma boa homogeneidade na mistura compósita. 
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Figura 4.23 – Micrografia da formulação F3 do compósito 

 
 

Figura 4.24 – Micrografia da formulação F5 do compósito 

 
 

São visualizados na micrografia todos os elementos do compósito, com grãos de pó de 

vidro tendo uma coloração mais clara, as partes mais escuras refletem a presença do resíduo de 

brita e o cinza esverdeado reflete a presença do cimento. 

Devido a maior granulometria a presença do resíduo de vidro em forma de vidro moído 

é mais perceptível que a micrografia anterior onde o resíduo de vidro era em forma de pó. Da 

mesma forma o cimento, areia e o resíduo de brita ficaram nítidos. 

Os elementos cimento, areia e resíduo de brita estão também nítidos como estiveram 

nas outras formulações, destacando-se a presença do resíduo de cerâmica vermelha em forma 

de pó, pela sua coloração mais escura e avermelhada. 
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Figura 4.25 – Micrografia da formulação F7 do compósito 

 
 

Figura 4.26 – Micrografia da formulação F9 do compósito 

 
 

Figura 4.27 – Micrografia da formulação F11 do compósito 
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A presença de todos os elementos é notada na micrografia, destacando-se a presença do 

resíduo de vidro, na forma moída e a coloração mais escura e avermelhada denotando a presença 

do resíduo cerâmico em forma de pó. 

De forma geral pode-se perceber uma boa miscividade entre todos os elementos do 

compósito, que foi traduzida pelos bons resultados mecânicos, principalmente para a 

formulação F9, 1C - 2AM – 1RB – 1RC - 0,8AD, que alcançou RCA de 13,79 MPa e RCD de 

1,87 MPa. 

 

4.7 RESUMO DA CARACTERIZAÇÃO DAS FORMULAÇÕES DO COMPÓSITO 

PROPOSTO 

 

A Tabela 4.20 apresenta uma compilação de todas as propriedades analisadas na 

caracterização das formulações do compósito. 

 

Tabela 4.20 – Resumo da caracterização das formulações do compósito 

PROPRIEDADE/FORMULAÇÃO F1 F3 F5 F7 F9 F11 

RCA (MPa) 5,61 8,12 8,95 8,72 13,79 11,24 

RCD (MPa) 0,78 0,91 1,1 1,11 1,87 1,86 

ABSORÇÃO POR CAPILARIDADADE (g/cm²) 1,61 1,43 0,87 0,97 0,95 0,9 

ABSORÇÃO POR IMERSÃO TOTAL (%) 11,27 7,2 9,8 8,4 8,0 7,1 

DENSIDADE (g/cm3) 2,60 2,64 2,63 2,58 2,38 2,53 

K (W/m.K) 0,464 1,265 0,599 0,838 0,916 0,891 

D (mm²/s) 0,359 0,539 0,342 0,386 0,368 0,487 

C (MJ/m³.K) 1,398 2,631 1,796 2,198 2,509 1,848 

R (°C.m/W) 2,105 0,794 1,673 1,222 1,113 1,138 

 

Como forma de avaliar os resultados do compósito estudado foi montada a Tabela 4.21, 

a qual apresenta os resultados das principais propriedades que caracterizam um compósito 

cerâmico em estudo já realizados no âmbito do LMHES da UFRN, incluindo os resultados 

obtidos nesta tese (segunda linha). 

Os resultados de resistência mecânica à compressão foram mais significativos para o 

compósito estudado, alcançando-se 13,8 MPa, para a formulação F9. Nenhum compósito já 

estudado no LMHES apresentou esse nível de RC. 

Outro resultado bastante expressivo alcançado pelo compósito proposto nesse estudo foi 

para absorção de água que ficou muito abaixo da obtida pelos outros compósitos já estudados, 

atendendo à norma pertinente que preconiza absorção máxima de 22 %. 
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Tabela 4.21 – Propriedades mecânicas de alguns compósitos já testados no LMHES/UFRN e 

do compósito estudado 

RC (MPa) ABS (%) ρ (g/cm3) K (W/m.°C) Referências 

8,12 – 13,8 9,80 – 7,10 2,64 – 238 0,599 – 1,265 _ 

1,38 – 2,55 - 1,30 – 0,80 0,215 – 0,262 SANTOS, 2008 

2,83 – 3,65 - 1,65 – 1,27 0,301 – 0,305 SILVA, 2010 

1,64 – 8,13 61,0 – 22,5 1,23 – 0,78 0,260 – 0,300 SILVA, 2010 

2,32 – 3,04 29,17 - - GOMES, 2010 

1,62 – 4,31 60,45 – 37,65 1,27 – 0,88 0,170 – 0,370 LEITE, 2011 

1,62 – 4,31 60,4 – 38,2 1,27 – 0,88 0,200 – 0,370 LIMA, 2012 

1,62 – 4,31 - 1,27 – 0,88 0,170 – 0,370 RODRIGUES, 2012 

1,71 – 2,67 52,42 – 37,65 1,77 – 1,25 0,412 – 0,673 LIMA, 2016 

2,30 – 7,08 28,24 – 25,03 1,90– 1,88 0,340 – 0,450 SANTOS, 2015 

 

Para as propriedades densidade e condutividade térmica os resultados para o compósito 

tema dessa Tese foram inferiores, uma vez que nos outros compósitos o EPS esteve presente 

em todas as formulações estudadas, produzindo diminuição no peso e nas propriedades 

térmicas. 

 

4.8 COMPARATIVO DE CUSTOS ENTRE UM BLOCO COMERCIAL E O BLOCO 

PROPOSTO 

 

O bloco de cimento comercialmente conhecido é fabricado com cimento e areia. Ao 

serem decompostos os materiais e analisados, o custo individual da peça tem-se que: um saco 

de cimento comum CP I com 50 Kg tem volume igual 0,036 m³. O volume do bloco estrutural 

com dimensões 20 x 20 x 40 cm é de 0,007 m³. Então, se para um bloco comercial a dosagem 

do cimento é de uma parte para três partes de areia, sua proporção é de 25 %, portanto em 0,007 

m² ter-se-á 0,00175 m³ de cimento. 

No bloco proposto, onde se tem as mesmas dimensões que o comercial, sua composição 

consta de uma parte de cimento, duas de areia, uma de brita e uma de cerâmica. Assim, a 

proporção do cimento é 20 % o que dá um total de 0,0014 m³ deste material por bloco fabricado. 

Considerando que para fabricar um bloco comercial é necessário 4,86 % de um saco de 

50 Kg de cimento, e sabendo que o valor do saco tem o preço de aproximadamente 20 reais, 

então são necessários R$ 0,97 de cimento por bloco. Sabendo que um bloco deste tipo é vendido 
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por aproximadamente 3,70 reais, então o restante do material e a mão de obra empregada gira 

em torno R$ 2,70. 

Se considerar que o bloco estudado será fabricado in loco com mão de obra gratuita em 

forma de mutirão; e todos os materiais serão coletados no mesmo local ou de rejeitos de obras, 

o custo da peça será apenas do cimento utilizado que no caso é de 20 % dos materiais 

empregados na fabricação de uma unidade. Isso equivale a 3,89 % de um saco de 50 kg e terá 

um valor de R$ 0,77. 

Desta forma pode-se afirmar que é totalmente viável a fabricação do bloco estudado, 

em forma de mutirão e com materiais agregados obtidos in loco ou coletando-os dos rejeitos 

nas obras de construção civil. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Com base nos resultados dos ensaios de caracterização efetuados para as formulações 

testadas do compósito estudado, apresentam-se as seguintes conclusões e sugestões. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

1. Foi viável a obtenção de um compósito para ser utilizado como material de construção 

a partir de pós de resíduos de brita, vidro e resíduos cerâmicos, para todas as 

formulações escolhidas; 

2. Todas as formulações escolhidas e testadas podem ser utilizadas para alvenaria 

estrutural, o que representa um potencial significativo de aplicabilidade do compósito; 

3. Todas as formulações apresentaram crescimento de resistências à compressão axial e 

diametral em relação a formulação padrão, F1 = 1C:3AM:0,6 A, com crescimento que 

atingiu 145,8%, para a melhor formulação F9 = 1C:2AM:1RB:1RC:0,8A e 138,5%, 

para F11 = 1C:2AM: 1PB:1RC:1PV:0,9A;  

4. Verificou-se que o elemento com presença mais significativa foi o CaO, com maior 

concentração para a formulação F3, seguida pela F1 e F11; 

5. A proporção de melhor combinação entre resistências mecânica e térmica foi a F5 que 

utilizou 1C - 2AM – 1RB - 1PV - 0,6A e por isso foi uma das escolhidas para a 

fabricação dos blocos; 

6. Os resultados dos testes de imersão total foram similares aos obtidos no ensaio de 

capilaridade, imersão parcial, comprovando a viabilidade do compósito para a 

fabricação de blocos para edificações; 

7. Todas as formulações do compósito testadas apresentaram nível de absorção de água 

satisfatórios quando comparados a NBR 7171 estabelece que a absorção de água para 

blocos de vedação em testes estruturais de concreto cerâmico, comprovando a 

viabilidade do compósito para a fabricação de blocos para a construção civil; 

8. Todas as formulações do compósito apresentaram resultados muito próximos a da 

formulação F1 padrão. A formulação de menor densidade foi a F9, com redução de 8,5% 

enquanto que a F3 sofreu aumento de 1,5%, considerado insignificante. A alta 

resistência mecânica à compressão, combinada com baixa densidade se traduz num 

bloco mais leve, importante para o processo de construção de edificações; 
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9. Todas as seis formulações estudadas do compósito apresentaram propriedades térmicas 

inferiores aos resultados da formulação padrão F1, aumento da condutividade, 

difusividade e capacidade térmica e diminuição da resistividade térmica, isto se traduz 

pela introdução do resíduo de brita, do resíduo de vidro e do resíduo cerâmico, com 

maior contribuição para o resíduo de brita, seguido do resíduo cerâmico e em menor 

escala do resíduo de vidro, com o pó de vidro apresentando melhores propriedades 

térmicas; 

10. Analisando-se a possibilidade de fabricação de blocos utilizando as formulações do 

compósito, os resultados térmicos obtidos seriam menor que o proporcionado por 

alvenaria tradicional de tijolos furados. Para melhorar estes resultados térmicos quando 

da utilização doas formulações do compósito, os blocos fabricados teriam que 

apresentar vazios ou recheios de material com menores condutividade e difusividade 

térmicas. A formulação de melhor viabilidade térmica foi a F5 com a difusividade 

térmica sendo próxima a formulação padrão F1; 

11. 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 

assim como os processos de obtenção dos resíduos utilizados, não necessitando de 

maquinário específico nem energia para seus processamentos; 

12. Analisando-se todos as propriedades determinadas a formulação mais viável foi a F9, 

em função de sua maior resistência mecânica, por se tratar de um elemento estrutural de 

uma edificação. 

13. O compósito obtido obteve resultados satisfatórios quando comparados aos já estudados 

no LMHES da UFRN. 

 

5.2 SUGESTÕES 

 

1. Introduzir um isolante térmico, EPS ou raspa de pneu, como elemento do compósito 

para melhorar as propriedades térmicas da formulação mais viável mecanicamente, a 

F9, para possivelmente propiciar um melhor conforto térmico no interior da edificação;  

2. Construir uma residência experimental com blocos fabricados com a formulação F9, 

com blocos vazados ou com recheio, e estudar os desempenhos térmico e acústico dos 

blocos fabricados; 

3. Estudar a viabilidade de utilização das formulações do compósito para produção de pré-

moldados para a construção civil.   
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