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RESUMO 
 
 
 

Na região semiárida um dos enormes problemas são as altas temperaturas 

praticamente o ano inteiro e a população “sofre” com as sensações térmicas nas 

suas casas. Pensando nisso, vários estudos estão sendo realizados para que ocorra 

uma diminuição de temperatura entre os ambientes externos (fora da casa) e os 

ambientes internos (dentro de casa), e que sejam ecologicamente sustentáveis. 

Nesse contexto, o presente estudo substituiu parcialmente o cimento Portland pelo o 

resíduo de cerâmica vermelha (RCV) com o objetivo de investigar o desempenho 

térmico de placas cimentícias, no traço de argamassa mais utilizado na região, em 

porcentagens determinadas de 0%, 10%, 20% e 30%. Para analise térmica, foi 

utilizado um protótipo de madeira, onde uma parte está fechada e a outra aberta no 

qual se encontra 3 lâmpadas que simulam a emissão solar sobre as placas, 

analisando o isolamento térmico entre o ambiente externo e o ambiente interno de 

uma edificação. Os resultados obtidos mostram que a placa de referencia (0%) foi a 

de pior desempenho, já a placa de 20 % de RCV obteve o melhor desempenho 

térmico.  

 

Palavras chaves: Resíduo de Cerâmica Vermelha. Desempenho Térmico. Argamassa. Cimento 

Portland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

 

In the semi-arid region one of the huge problems is the high temperatures practically 

the whole year and the population suffers with the thermal sensations in their houses. 

With this in mind, a number of studies are underway to reduce the temperature 

between outdoor (outside the home) and indoor (indoors) environments, and are 

ecologically sustainable. In this context, the present study partially replaced Portland 

cement by the red ceramic residue (CVR) with the objective of investigating the 

thermal performance of cement slabs in the most used mortar trace in the region, in 

determined percentages of 0%, 10%, 20% and 30%. For thermal analysis, a 

prototype of wood was used, where one part is closed and the other open, in which 

there are 3 lamps simulating the solar emission on the plates, analyzing the thermal 

insulation between the external environment and the internal environment of a 

building. The results showed that the reference plate (0%) was the one with the worst 

performance, and the 20% CVR plate obtained the best thermal performance. 

 

Keywords: Red Ceramic Residue. Thermal Performance. Mortar. Portland Cement 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A humanidade a cada dia está mais preocupada com o meio ambiente e vem 

investindo no estudo de novas tecnologias para evitar a degradação do nosso 

planeta.  

 No ramo da construção civil não é diferente, cada vez mais se fala em 

construção sustentável, onde as construções estejam “conectadas” ao meio 

ambiente, como: áreas mais verdes nos edifícios, racionalização da agua, energias 

renováveis, redução do uso de materiais com alto impacto ambiental, redução e 

reaproveitamento dos resíduos gerados pela construção e por fabricas e etc.  

 Um dos insumos que geram mais impactos ambientais e são utilizados nas 

edificações são originários das indústrias de cerâmicas vermelhas, onde são 

lançados alguns gases na atmosfera devido a queima da argila e também ao 

acumulo dos resíduos sólidos pelas falhas no processo produtivo. O 

reaproveitamento dos rejeitos gerados pelas fabricas, quando moído, tem sido 

potencialmente estudado. Segundo Vieira (2005), a maioria dos autores tem obtido 

resultados satisfatórios quanto ao desempenho mecânico de argamassas e 

concretos contendo esse tipo de adição.   

 De acordo com Matias (2014), o pó de cerâmica pode atuar como pozolana 

em argamassas, uma vez que a sílica ( ) e a alumina ( ) presentes nos 

resíduos cerâmicos reagem quimicamente com o hidróxido de cálcio ( ), cal 

hidratada, levando à formação de silicatos e aluminatos.  

 A incorporação dos resíduos de cerâmica vermelha na argamassa de 

revestimento se torna um estudo relevante dos pontos de vista tecnológico e 

ambiental. 

 Do ponto de vista ambiental: 

 Substituir parcialmente o cimento Portland, fazendo com que o seu uso 

diminua e consequentemente a matéria prima retirada do meio ambiente seja 

reduzida;  

 Reduzir a quantidade de rejeitos gerado pelas industrias cerâmica; 

 Evitar a contaminação do meio ambiente;  

 Evitar a poluição visual. 
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 Do ponto de vista tecnológico: 

 Introduzir uma nova técnica na produção da argamassa para revestimentos; 

 Redução do impacto ambiental; 

 Conforto térmico. 

 

 Lamberts, Dutra e Pereira (2014) afirmam que as condições de conforto do 

ambiente interior são fortemente influenciadas pelos materiais de construção 

utilizados na edificação, e que o entendimento das propriedades desses materiais é 

essencial para especificá-los e adequá-los às características de isolamento térmico 

ou proteção solar do projeto. 

  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar a incorporação do resíduo de cerâmica vermelha derivado das telhas 

para o estudo térmico nas propriedades da argamassa de revestimento, uma vez 

que o seu desempenho mecânico vem alcançando resultados satisfatórios, no qual o 

traço da argamassa foi 1:1:6 (Cimento:Cal:Areia) com a substituição de 10%, 20% e 

30% de cimento pelo o RCV (Resíduo de Cerâmica Vermelha) e também diminuindo 

o impacto ambiental gerado por esses resíduos sólidos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Fazer um ensaio térmico com as placas cimentícias;  

 Comparar os resultados obtidos da placa de referência com os das 

placas contendo o RCV. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Nessa parte, serão apresentados diversos estudos desenvolvidos sobre os 

impactos ambientais da construção civil, incluindo os impactos da produção do 

cimento Portland e da indústria de cerâmica vermelha. Além disso, serão levantadas 

as principais características dos materiais pozolânicos e uma breve explicação das 

propriedades térmicas. 

 

2.1 Impactos ambientais na construção civil 

 

De acordo com Agopyan e Jonh (2011), o impacto ambiental da construção 

civil depende de toda uma enorme cadeia produtiva: extração de matérias-primas, 

produção e transporte de materiais e componentes, concepção e projetos, execução 

(construção), práticas de uso e manutenção e, ao final da vida útil, a 

demolição/desmontagem, além da destinação de resíduos gerados ao longo da vida 

útil. Todas essas etapas envolvem recursos ambientais, econômicos e têm impactos 

sociais que atingem o todos os cidadãos, empresas e órgãos governamentais e não 

apenas aos seus usuários diretos. 

 O cimento Portland é o material artificial mais consumido pelo homem, 

mostrando que o seu uso é de extrema importância para o ramo da construção civil, 

mas, na sua produção é gerado alguns impactos ambientais. Esses impactos não 

são de exclusividade do CP, a indústria cerâmica por exemplo, gera grandes 

consumos e impactos ambientais.  

 

2.2 Impactos ambientais na produção do cimento Portland   

  

 Conforme Maria e Raquel (2012), a produção do cimento gera impactos no 

meio ambiente e na saúde humana, em quase todas as suas fases de produção. 

Embora o setor esteja cada vez mais aprimorado, com o uso de novas técnicas e 

equipamentos que geram menos problemas, ainda há registros de danos gerados 

pelas fábricas em algumas regiões. Há impactos e danos à saúde desde a extração 

de matéria-prima, que gera degradação e alterações no ambiente natural próximo às 

fábricas e às áreas de mineração, passando pela emissão de material particulado, 
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causador de muitos problemas à saúde humana, até o macro impacto gerado na 

fase de clinquerização, com forte emissão de gases de efeito estufa, principalmente 

o dióxido de carbono. 

 Nesse contexto, a substituição de cimento Portland ainda que parcial por 

resíduos reativos ou a substituição de agregados naturais por agregados 

provenientes de resíduos de outras indústrias, assume um papel fundamental na 

sustentabilidade dos materiais de construção (MEYER, 2009).  

 

2.3 Materiais pozolânicos 

 

 Conforme a NBR 12653 (ABNT, 2014), materiais pozolânicos são materiais 

silicosos ou silicoaluminosos que, por si só, possuem pouca ou nenhuma atividade 

aglomerante, mas que, quando finalmente divididos e na presença de água, reagem 

com o hidróxido de cálcio à temperatura ambiente para formar compostos com 

propriedades aglomerantes.  

 Um material pozolânico deve apresentar em sua composição um mínimo de 

sílica amorfa e alumina, para garantir a reatividade química. Além disso, para 

melhorar seus efeitos químicos e físicos, esses materiais devem ter pelo menos a 

mesma finura que o cimento Portland (MOHAMMED, 2017). 

 Ainda de acordo NBR 12653 (ABNT,2014), eles podem ser classificados nas 

seguintes categorias (Tabela 01):  

 Classe N: Pozolanas naturais ou artificiais que obedeçam os requisitos 

aplicáveis da Norma, como certos materiais vulcânicos de caráter petrográfico 

ácido, cherts silicosos, terras diatomáceas e argilas calcinadas. 

 Classe C: Cinza volante produzida pela queima de carvão mineral em usinas 

termoelétricas, que obedecem aos requisitos aplicáveis da Norma. 

 Classe E: Qualquer pozolana que os requisitos difiram das classes anteriores, 

conforme estabelecido na Norma.  
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Tabela 01: Propriedades dos Materiais pozolânicos 

Propriedades Classe do material 

pozolânico 

 N C E 

, % min 70 70 50 

, % máx 3,0 5 5,0 

Teor de umidade, % máx 4,0 3,0 3,0 

Perda de fogo, % máx 10 6,0 6,0 

Álcalis disponíveis em , % máx 1,5 1,5 1,5 

Fonte: NBR 12653 (ABNT, 2014) 

 

  Segundo Seco et al. (2012), o cimento Portland está atualmente em 

discussão, não só pelo seu custo, mas também pelos seus efeitos ambiental durante 

a fabricação. Assim, a produção de 1 tonelada de cimento Portland prevê o consumo 

de 1,5 toneladas de material, um consumo de energia de 5,6 Gj / Ton e uma 

emissão de quase 0,9 tonelada de CO2.  

 Ainda segundo o autor, ligantes hidráulicos alternativos baseados em 

materiais pozolânicos estao sendo desenvolvido, como o material pozolânico que 

por si só possui pouco ou nenhum valor cimentício, mas será, na forma finamente 

dividida e na presença de umidade, reagem quimicamente com hidróxido de cálcio a 

temperaturas normais para formar compostos possuindo propriedades cimentícias.  

 A adição de pozolanas ao cimento Portland ou sua utilização juntamente 

com a cal permitem a substituição parcial ou, em certas aplicações, a substituição 

total do cimento. Isto supõe uma redução nos resíduos, no consumo de energia e na 

emissão de CO2, menor custo de produção e às vezes melhorado propriedades de 

engenharia (SECO et al., 2012). 
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2.4 Placas Cimenticias  

 

 Segundo Loturgo (2003), toda chapa delgada que contem cimento Portland 

na composição é chamada cimenticia. Essas placas segundo Cichinell (2007), 

surgiram na decada de 70, mas foi a partir do desenvolvimento do mercado de 

construçao a seco que começaram a ser mais usada.  

 De acordo com Franco (2008), as placas cimenticias são compostas por 

misturas de materiais de cimento Portland, fibras de celulose ou sinteticas e 

agregados, como areia, rochas e celulose em sua fabricação, e em muitos casos 

reproduzem, com altissima fidelidade a madeira, as pedras e o concreto. Segundo o 

autor ainda, uma das vantagens do ponto de vista produtivo e que o mesmo faz o 

reaproveitamento dos materiais. 

 Cichinell (2007)  diz que, as placas para uso externo, por exemplo, devem 

apresentar maior resistência para suportar as variações climáticas, o contato com a 

umidade e com a insolação direta. Já as solicitações dos ventos e das cargas 

horizontais devem ser levadas em conta no caso da sua aplicação em fachadas. 

 

2.5 Materias Primas 

 

2.5.1 Cimento Portland  

 

 Segundo Vlack (1973), o cimento portland foi criado e patenteado em 1824, 

por um construtor ingles, chamado Joseph Aspdin. Naquela epoca, era moda na 

Inglaterra construir com uma pedra, de cor acinzentada, originaria da ilha de 

Portland, situada no sul do país, Como o resultado da invenção de Aspdin se 

assemelhava na cor e na dureza a pedra de Portland, foi patenteada com o nome de 

cimento Portland. 

 De acordo com Speck (2014), o cimento é um pó fino com propiedades 

aglutinantes, que endurece sob a ação da agua, sendo, portanto um aglomerante 

hidráulico que, depois de endurecido, mesmo sob a ação da agua, nao se decompõe 

mais. 
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2.5.2 Agregados 

 

 A NBR 9935 (ABNT, 2011) define agregado como o material granular, 

geralmente inerte, com dimensões e propriedades adequadas para a preparação de 

argamassa ou concreto. 

 Os agregados apresentam outras aplicações, alem do uso em concretos e 

argamassas, por exemplo: elementos filtrantes, paisagismo, base de estradas e etc.   

  Para se fazer uma dosagem adequada, é extremamente necessario 

conhecer as caracteristicas dos agregados como por exemplo, sua massa 

especifica, umidade e composição granulometrica. Existe alguns motivos para 

caracterizar a sua granolometria e a dimensao maxima do agregado, como sua 

influencia sobre a trabalhabilidade e o seu custo.  

 Segundo Mehta e Monteiro (2008), areias muito grossas produzem misturas 

de concreto ásperas e não trabalháveis, e areias muito finas aumentam a demanda 

de água, não sendo econômicas. 

 As considerações acima valem para os agregados miúdos e graúdos, e 

também para a confecção de argamassas. Dessa maneira, podemos observar na 

Tabela 02, as exigências granulométricas para os agregados miúdos.  

 

 

Tabela 02. Exigências granulométricas para agregados miúdos. 

 

Fonte: Mehta e Monteiro (2008). 

 

 Mehta e Monteiro (2008), destacam que os agregados de granulometria 

contínua, ou seja, que não apresentam grande deficiência ou excesso de qualquer 
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dimensão de partícula produzem as misturas de concreto mais trabalháveis e 

econômicas. 

 

2.5.3 Aditivos e adições  

 

 De acordo com Mehta e Monteiro (2008), aditivo ou adição como qualquer 

material – que não seja água, agregados, cimentos hidráulicos ou fibras – usado 

como ingrediente do concreto ou argamassa e adicionado à massa imediatamente 

antes ou durante a mistura. 

 Podemos citar várias utilizações para o uso de tais materiais, como: 

acelerar ou retardar o tempo de pega, aumentar a plasticidade da mistura, reduzir a 

segregação e etc. 

 

2.5.4 Água 

 

 A água é um elemento indispensável às reações químicas necessárias ao 

endurecimento das massas cimentícias. Entretanto a quantidade de agua suficiente 

para permitir essas reações é bem menor que a necessária para conferir ao 

concreto uma plasticidade adequada a sua utilização, resultando num excesso de 

agua que sobra dentro da sua massa. (BENATTI et al., 2007) 

 Paixão (2013) diz que, o seu excesso, reduz as resistências mecânicas, 

resultando no aumento da porosidade e, consequentemente da permeabilidade, 

reduzindo à durabilidade das argamassas. 

 

2.6 Argamassa  

 

 De acordo com a NBR 13281 (ABNT, 2005), argamassa é uma mistura 

homogênea de agregado miúdo, aglomerante inorgânico e água, contendo ou não 

aditivos, com propriedades de aderência e endurecimento, podendo ser dosada em 

obra ou em instalação própria. 
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2.6.1 Tipos de argamassas  

  

 Ainda conforme a NBR 13281 (ABNT, 2005), 

 

 Argamassa para assentamento, 

 Argamassa para revestimentos de paredes e tetos  

 Argamassa de uso geral 

 Argamassa para reboco 

 Argamassa decorativa em camada fina 

 Argamassa decorativa em monocamada 

 

2.6.2 Função  

 

 Segundo Isaia (2007), as principais funções de um revestimento de 

argamassa sao: 

 

 Proteger a alvenaria e a estrutura contra a ação do intemperismo 

 Integrar o sistema de vedação dos edifícios, contribuindo com 

diversas funções, tais como: isolamento térmico, isolamento acústico, 

estanqueidade à água, segurança ao fogo e resistência ao desgaste 

e abalos superficiais; 

 

2.6.3 Propriedades no estado fresco  

 

O estudo dessa fase tem como principal objetivo aprimorar o uso desse 

material na aplicação e no seu transporte.  

A literatura apresenta algumas propriedades da argamassa no estado fresco, 

tais como: 

 Trabalhabilidade: De acordo com a  IBRACON (Instituto brasileiro 

de concretos), trabalhabilidade é propriedade das argamassas no estado fresco 

que determina a facilidade com que elas podem ser misturadas, transportadas, 

aplicadas, consolidadas e acabadas, em uma condição homogênea. 
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 Retenção de agua: Souza (2013) diz que a retenção de água pode ser 

entendida, como o próprio nome sugere, como é a capacidade de a argamassa 

manter, no estado fresco, a sua consistência ou trabalhabilidade quando sujeita 

a solicitações que provocam perda de água de amassamento por sucção da 

superfície. 

 Aderência inicial: A aderência no estado fresco, ou aderência inicial, 

pode ser entendida como a propriedade das argamassas de ancorar no 

substrato a qual está sendo aplicada. Portanto, as condições de porosidade, 

rugosidade e de limpeza superficial da base, podem interferir na aderência 

inicial (BAÍA E SABBATINI, 2000).   

 Consistência: Segundo a IBRACON, consistência é a maior ou menor 

facilidade da argamassa deformar-se sob ação de cargas. 

 

2.6.4 Propriedades no estado endurecido  

 

 Aderência: De acordo com NBR15258 (ABNT, 2005), norma de 

determinação da resistência potencial de aderência à tração de argamassas 

para revestimento de paredes e tetos, a aderência das argamassas ao 

substrato pode ser definida como a propriedade de resistir às tensões 

atuantes na interface com o substrato. 

 Resistencia mecânica: Conforme a NBR 13279 (ABNT, 2005), ela 

estabelece o método para a determinação da resistência à tração na flexão e 

da resistência a compressão de argamassas para assentamento e 

revestimentos de paredes e tetos, no estado endurecido. De acordo com 

Mehta e Monteiro (1994), os principais fatores que influenciam a resistência 

mecânica para os concretos e argamassas, são o tipo de cimento, o agregado 

e o fator de relação água/aglomerante. 

 Retração: Segundo Fiorito (2009), a retração das argamassas constitui-

se de um mecanismo complexo, associado com a variação de volume da 

pasta, após o endurecimento, proveniente da perda da água por evaporação 

e/ou das reações de hidratação. A retração é responsável pelo o 

aparecimento de fissuras. 
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2.7 Resíduo de Cerâmica Vermelha 

 

 De acordo com ABC (Associação Brasileira de Cerâmica), cerâmica vermelha 

é uma expressão com significado amplo, compreendendo aqueles materiais 

empregados na construção civil (argila expandida, tijolos, blocos, elementos 

vazados, lajes, telhas e tubos cerâmicos) e alguns de uso doméstico e afins. Nos 

dois casos os produtos têm coloração predominantemente avermelhada. 

 Segundo Matias (2014), a indústria cerâmica contribui de forma significativa 

quanto ao descarte de resíduos gerados em aterro, são poucas as indústrias que 

têm a capacidade de reintroduzir estes resíduos na linha de produção. A maioria 

destas indústrias rejeita expressiva quantidade de produtos finais que apresentam 

pequenos defeitos como fissuras e empenamentos, devido aos requisitos de 

qualidade, o que inviabiliza o uso como produto final. 

 

2.7.1 Produção  

 

 A matéria prima utilizada na cerâmica vermelha é basicamente a argila, onde 

existe uma mistura entre dois tipos diferentes, a argila magra (rica em quartzo e 

menos plástica) e a argila gorda (de alta plasticidade, granulometria fina). Segundo a 

ANICER (2018) existe cerca de 6.903 fabrica cerâmicas, sendo responsável por 

mais de 1.000,000 de empregos indiretos e diretos, com faturamentos anuais na 

casa do 18 bilhões e uma representatividade de 4,8% da construção civil.  

 De acordo com Más (2002), o processo de fabricação de produtos de 

cerâmica vermelha, consiste nas seguintes etapas: extração da matéria-prima; 

estocagem a céu aberto e/ou em local coberto; desagregação; mistura de no 

máximo duas argilas; ajuste do teor de água se necessário; conformação por 

extrusão; secagem natural; e queima em fornos intermitentes, em temperatura 

inferior à 1000ºC. 

 A Associação Brasileira de Cerâmica – ABCERAM, apresenta um fluxograma 

do processo de fabricação da cerâmica vermelha (Figura 01). 
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Figura 01. Fluxograma de fabricação de cerâmica vermelha. 

 

Fonte: ABCERAM (2018) 

 

2.7.2 Impactos ambientais na indústria da cerâmica vermelha  

 

 De acordo Santos JR e Lied (2017) na tabela (03) são listados os impactos 

ambientais gerados pela atividade com suas classificações de acordo com cada 

etapa do processo produtivo. As etapas de desintegração, mistura, laminação e 

extrusão foram aqui denominadas de moldagem. A inspeção e estocagem foram 

aqui denominadas de produto final.  

 

 

 

 



26 
 

Tabela 03. Principais impactos ambientais da indústria de cerâmica vermelha 

 

Fonte: Academic Work (2017) 

 

 Onde os impactos ambientais foram classificados da seguinte maneira: 

Quanto ao tipo, caráter ou natureza em positivo (P), negativo (N) ou neutro (NT). 

Quanto ao modo em direto (D) e indireto (I); Quanto a magnitude em pequena (PQ), 

média (M) ou grande intensidade (G); Quanto a duração em temporário (T), 

permanente (PE) e cíclico (CI); Quanto ao alcance em local (L), regional (R), 

nacional (NA) ou global (GL). Quanto ao efeito em curto (C), médio (M) e longo (LG) 

prazo e quanto a reversibilidade em reversível (RE) ou irreversível (IR). 

 No cenário brasileiro a lenha é o principal combustível utilizado no segmento 

de cerâmica vermelha, sendo assim o consumo de energia nesse setor tem grande 

impacto ecológico em virtude dos efluentes gasosos e particulados gerados pela 

queima desse combustível (MME, 2012). 

 Portanto os resíduos cerâmicos podem ser utilizados em materiais à base de 

cimento, com benefícios ambientais decorrentes da redução tanto da quantidade de 

resíduos descartados como das emissões de CO2 das indústrias do cimento. 

(SCHACKOW, 2015). 
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2.7.3 Vantagens da utilização do RCV 

 

 Além de reduzir os impactos ambientais, a utilização do Resíduo de Cerâmica 

Vermelha oferece outros benefícios.  

 Matias (2014), diz que, quando devidamente processados e introduzidos em 

argamassas em granulometria fina, pó, os resíduos poderão desempenhar as 

funções de materiais pozolânicos. Logo, a utilização de pozolanas na produção de 

argamassas permite reduzir a quantidade de material aglomerante, e desta forma, é 

possível reduzir, a produção do cimento, de algum modo. 

 

2.8 Comportamento térmico das edificações 

 

 A atividade térmica de uma edificação é uma propriedade essencial para a 

construção civil. As influencias térmicas entre o ambiente externo e interno está 

ligado as condições climáticas de cada região. 

 Segundo CBIC (2013), o desempenho térmico está relacionado ao conforto 

térmico no ambiente construído, dependendo de várias características do local e da 

edificação para que seja possível atingir o nível de satisfação de uma condição 

média, ou seja, condição que atenda à maior parte das pessoas. 

 A NBR 15575 (ABNT,2013), diz que, o desempenho térmico satisfatório 

repercute no conforto das pessoas e em condições adequadas para o sono e 

atividades comuns em uma habitação, contribuindo também para a economia de 

energia. Ainda de acordo com a mesma NBR, as edificações residenciais devem 

apresentar características que atendam ao desempenho térmico, considerando-se a 

região bioclimática definida pela norma ABNT NBR 15220, através do zoneamento 

ilustrado na Figura 02, que traz oito zonas distintas e seus respectivos percentuais 

em relação à área total do território brasileiro. 
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Figura 02 – Zoneamento bioclimático brasileiro 

 

Fonte: ABNT NBR 15220-3 (2003). 

 

  A zona de estudo dessa pesquisa é a denominada de Z8, que cobre mais da 

metade do território nacional.  

 

2.9 Propriedades térmicas 

 

De acordo com Oliveira (2009), a condutividade térmica e o calor específico 

são as propriedades térmicas mais importantes para caracterizar termicamente os 

elementos e sistemas construtivos. 
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2.9.1 Condutividade térmica 

 

 Segundo Lima e Travisan (2007), condutividade térmica é a predisposição 

que o material mostra em transferir calor por condução, ou seja, o fluxo de calor 

acontece devido as colisões entre átomos e moléculas de um material, transferindo 

energia cinética até alcançar a extremidade mais fria. 

 

2.9.2 Calor especifico  

 

 O calor especifico representa a capacidade de um material armazenar calor. 

De acordo com Borges (2009), a capacidade calorífica volumétrica é definida como 

sendo o produto da densidade de massa do material pelo seu calor específico. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Cimento Portland 

 

 O aglomerante utilizado na elaboração da argamassa para a fabricação das 

placas cimentícias foi o CP II – Z – 32, produzido pela empresa Apodi (Figura 03). O 

mesmo é comercializado em sacos de 50 kg e foi escolhido por ser o mais utilizado 

nas obras da região.  

Figura 03. Cimento Apodi CP II – Z - 32 

 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

  

 O material foi colocado em sacos plásticos devidamente lacrados a fim de se 

evitar o contato com a umidade presente no local e a preservação das suas 

propriedades. 
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 A tabelas 04 apresentam a descrição da sua composição química. 

 

Tabela 04. Caracterização química do cimento CPII-Z-32. 

 21% a 35% 

 1% a 5% 

 2% a 10% 

 48% a 60% 

 2% a 6,5% 

 1% a 4% 

Fonte: Cimento APODI (2018). 

 

3.1.2 Agregado Miúdo 

 

 O agregado miúdo (Areia) empregado para a produção da argamassa, foi 

passado na peneira 4,8 mm (nº 4). O mesmo foi proveniente do município de 

Angicos, Rio Grande do Norte (Figura 04). 

Figura 04. Agregado miúdo. 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 
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3.1.3 Água 

 A agua utilizada foi proveniente da rede de abastecimento da Companhia de 

Águas e Esgotos do Rio grande do Norte.  

 

3.1.4 Resíduo de Cerâmica Vermelha 

 

 O material recolhido (Figura 05) como amostra de RCV (Resíduo de Cerâmica 

Vermelha) foi derivado de uma indústria cerâmica localizada no município de Itajá, 

Rio Grande do Norte. 

Figura 05. Pedaços de Cerâmica Vermelha 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

O material resumia-se a pedaços de cerâmicas vermelhas, no caso telhas, com 

várias dimensões. 
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3.1.5 Cal Hidratada 

A cal utilizada foi a tipo CH I, fabricada pela empresa Carbomil e obtida em 

uma distribuidora da cidade de João Pessoa, Paraíba, tendo como garantia de 

fabricação a conformidade com a NBR 7175 (ABNT, 2003). 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Moagem do Resíduo Cerâmico 

 

 Na parte inicial do experimento foi recolhido o material cerâmico rejeitado de 

uma indústria cerâmica localizada no município de Itajá, Rio Grande do Norte. O 

material retirado foi diminuído manualmente através de golpes de marretas. 

Posteriormente foi realizada a moagem. 

 Conforme Vieira (2005), tratando de materiais cerâmicos, cuja matéria-prima 

básica é argila, o processo de moagem utilizando moinhos de bolas é largamente 

utilizado, pois o referido processo permite obter uma distribuição granulométrica 

bastante fina. 

 Desta forma, foi-se realizado a moagem do RCV, pelo o método de ensaio de 

abrasão Los Angeles, na máquina de marca AMC, concedido pelo o Laboratório Civil 

da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Campus Angicos (Figura 06). 

 

Figura 06. Máquina de ensaio de Abrasão Los Angeles 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 
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 Foi realizado a moagem de 10 kg de material cerâmico (Figura 07), em três 

processos iguais. Foram inseridos na máquina, 12 esferas de aço e os 10 kg de 

RCV para a moagem. Realizou-se três series de 500 rotações. 

 

Figura 07. Resíduo de Cerâmica Vermelha Moído 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

 Concluída as series de rotações, o material foi recolhido. O elemento moído 

não passou por peneiramento. 

 

3.2.2 Definição do traço 

 

 As argamassas dessa pesquisa foram preparadas a parti do traço 1:1:6 

(Cimento:Cal:Areia), pois é a mais utilizada no revestimento de paredes e tetos 

(Figura 08).  
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Figura 08. Traço da argamassa 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

O traço escolhido é comumente empregado em obras e recomendado por 

Carasek (2010). 

 

3.2.3 Formulação das Argamassas 

 

 As argamassas foram confeccionadas a partir da substituição do Resíduo de 

Cerâmica Vermelha (RCV). Foi produzida quatro argamassas com teores de 

substituição de REF 0%, SUBS 10%, SUBS 20% e SUBS 30%, como mostrado na 

tabela 05. 
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Tabela 05. Nomenclatura dos traços em volume e massa 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 

 Os teores foram baseados em algumas pesquisas que empregaram 

pozolonas na condição de resíduos cerâmicos em substituição ao Cimento Portland. 

(ARAÚJO, 2017). 

 A argamassa de nomenclatura REF e teor de 0% é considerada a argamassa 

de referência e que servira como critérios de comparação para as argamassas 

SUBS 10%, SUBS 20% E SUBS 30% (Figura 09). 

 

Figura 09. Traço da argamassa com RCV 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

Traço em Volume 

(Ciemento:RCV:Cal:Areia) 

Traço em Massa 

(Ciemento:RCV:Cal:Areia) 

Teor de 

Resíduo 

% 

Nomenclatura 

1 : 0,0 : 1 : 6 1 : 0,0 : 0,42 : 6 0% REF 

1 : 0,11 : 1,11 : 6,67 1 : 0,11 : 0,47 : 7,40 10% SUBS 

1 : 0,25 : 1,25 : 7,5 1 : 0,25 : 0,53 : 8,33 20% SUBS 

1 : 0,43 : 1,43 : 8,57 1 : 0,43 : 0,60 : 9,51 30% SUBS 
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A determinação da água necessária para cada traço foi realizada pela relação 

água/cimento, considerando a consistência de 260 ± 5 mm, conforme recomenda a 

NBR 13276 (ABNT, 2005) – “Argamassa para assentamento e revestimento de 

paredes e tetos – Preparo da mistura e determinação do índice de consistência”. 

 Após obter a agua necessária, foi realizado os quantitativos dos materiais 

com base nas placas, que medem 30x34x3,5mm (Figura 10). 

Figura 10. Formas 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

3.2.4 Mistura, moldagem dos corpos de prova e cura 

 

 Determinados os traços, foram realizadas as misturas em um misturador 

mecânico (Figura 11) com capacidade para 3 litros, cedido pelo o Laboratório de 

Engenharia Civil da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, campus Angicos.  
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Figura 11. Misturador Mecânico 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 Inicialmente na argamassa de referência foi colocado no misturador mecânico 

a areia e a cal hidratada, adicionando metade da agua necessária e deixando 

misturar por quatro minutos. Com o termino desse tempo, adicionávamos o Cimento 

Portland e o restante da agua, deixando no misturar mecânico por mais quatro 

minutos. Logo em seguida, ocorria a moldagem dos corpos de provas. 

 Já nas argamassas de substituição, o processo é extremamente parecido, 

primeiramente foi colocado no misturador mecânico a areia e a cal hidratada, 

adicionando metade da agua necessária e deixando misturar por quatro minutos. 

Após esse tempo, adicionávamos o Cimento Portland, o Resíduo de Cerâmica 

Vermelha e o restante da agua, deixando misturar por mais quatro minutos. 

Imediatamente ao termino, ocorria a moldagem dos corpos de provas (Figura 12). 
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Figura 12. Moldagem dos corpos de prova 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

 Após 24 horas, os corpos de provas foram desmoldados (Figura 13), e a cura 

ocorreu a temperatura ambiente até o 14º dia, quando foi realizada a analise 

térmica. 

 

Figura 13. Placas Cimentícias  

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 
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3.3 Análise térmica  

 

 O protótipo utilizado para a análise térmica foi cedido pelo o Laboratório de 

Engenharia Civil da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, campus Angicos. O 

mesmo, consiste em uma caixa de madeira com dimensões 48X80X59 cm, onde em 

um lado dessa caixa foi adicionado uma fonte de calor e no meio dela existe uma 

divisória de isopor na qual e colocada uma placa por vez (Figura 14).   

 

Figura 14. Protótipo para o ensaio térmico 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

 Foi utilizada 3 lâmpadas infravermelhas de 250 Watts representando a fonte 

de calor (Figura 15). As mesmas foram escolhidas, pois, irradiam temperaturas 

elevadas.  
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Figura 15. Ensaio térmico 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

 Com isso, o lado da caixa que estavam as lâmpadas infravermelhas ficou 

representado pelo o ambiente externo onde foi colocado os sensores 1 e 2, 

simulando as ações da temperatura no lado externo das edificações, logo, no 

ambiente oposto, onde o protótipo se encontra fechado foi colocado os sensores 3 e 

4, no qual representa o ambiente interno das edificações.  

 Para a medição da temperatura no lado externo e interno da “caixa”, foi 

utilizado quatros sensores de temperatura, que se conectavam a um arduíno (Figura 

16), e eram ligados a um computador que fazia as leituras de variações térmicas em 

um software denominado CoolTerm.  
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Figura 16. Arduíno com sensores de temperatura 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

 Os sensores foram posicionados de forma estratégica. Dois sensores foram 

colados no corpo de prova, através de uma cola de silicone, no ambiente externo e 

mais dois sensores foram colados no ambiente externo.  

 Os dados foram coletados em um período de uma hora e meia, onde o 

software fazia leituras minuto à minuto. A parti de uma hora, as lâmpadas eram 

desligadas, com o intuito de simular o período noturno.  

 Para uma obtenção de dados mais relevantes, os ensaios foram feitos 

sempre no mesmo horário e no mesmo ambiente, com as condições extremamente 

parecidas.  
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4 RESULTADOS E DISCURSÕES  

 

 Nesta parte do trabalho serão descritos e analisados os resultados obtidos 

por meio da etapa experimental caracterizada no capítulo anterior. 

 

4.1 Estudo Térmico 

 

4.1.1 Traço de Referência 

 

 O traço de referência é o que nas placas cimentícias não apresenta RCV em 

sua composição. Os resultados obtidos através do software CoolTerm estão 

representados no Gráfico 01. 

 

Gráfico 01. Resultados obtidos para o Traço de referência 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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 Através da representação gráfica, pode-se observar que todos os sensores 

começam na faixa dos 30 °C, onde demostra a temperatura ambiente. 

 Pode-se notar que aos 30 minutos do ensaio os sensores 1 e 2 estão com a 

temperatura aproximadamente de 69 °C, enquanto os sensores 3 e 4 estão com 

uma temperatura aproximadamente de 46 °C. A diferença de temperatura está na 

faixa dos 23 °C.  

 Com aproximadamente 60 minutos do início do ensaio temos o pico máximo 

de temperatura neste experimento, onde os sensores do ambiente externo 

marcavam 78 °C e os do ambiente interno marcavam 56 °C, com uma diferença de 

22 °C. Aos 60 minutos a fonte de calor foi desligada, o que irá resultar na diminuição 

da temperatura em todos os sensores com o passar com tempo.  

 

4.1.2 Traço 10% de RCV 

 

 O traço de 10% de RCV corresponde a placa cimentícia que evidenciam a 

substituição de 10% de RCV. Os resultados obtidos através do software CoolTerm 

estão representados no Gráfico 02. 

Gráfico 02. Resultados obtidos para o Traço de 10% de RCV 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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 Observa-se que aos 30 minutos após o início de ensaio, os sensores externos 

estão marcando cerca de 70 °C e os sensores internos cerca de 44 °C, uma 

diferença de 26 °C. 

 Com aproximadamente 60 minutos de ensaio temos o pico máximo de 

temperatura nesse experimento, onde os sensores externos marcam cerca de 81 °C 

e os internos marcam cerca de 54 °C, com uma diferença de 27 °C. Aos 60 minutos 

a fonte de calor foi desligada, o que irá resultar na diminuição da temperatura em 

todos os sensores com o passar com tempo. 

 Pode-se observar que nesse traço ocorreu a mesma situação que no do traço 

de referência, mas, a diferença de temperatura neste traço foi maior que a diferença 

de temperatura no traço de referência.  

 Nota-se ainda que os sensores do ambiente externo chegaram a 70° C em 29 

minutos, enquanto no do traço de referência o tempo foi de 34 minutos, ou seja, o 

calor gerado pelas lâmpadas não conseguiu ultrapassar a placa, ficou retido no 

ambiente externo.    

 

4.1.3 Traço 20% de RCV 

 

 O traço de 20% de RCV corresponde a placa cimentícia que evidenciam a 

substituição de 20% de RCV. Os resultados obtidos através do software CoolTerm 

estão representados no Gráfico 03. 
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Gráfico 03. Resultados obtidos para o Traço de 20% de RCV 

 

Fonte: Autoria própria (2018).  

 Observa-se que aos 20 minutos os sensores do ambiente externo marcam 

cerca de 71° C e os do ambiente interno cerca de 39° C, enquanto os sensores do 

traço de referência no mesmo momento marca cerca de 64° C e os do ambiente 

interno marcam cerca de 41° C, ou seja, o RCV está isolando termicamente o 

ambiente interno, não deixando que o calor ultrapasse a placa. 

 Nota-se ainda que os sensores do ambiente externo chegaram a 80° C em 

apenas 39 minutos, enquanto no do traço de referência a temperatura máxima foi de 

78° C aos 60 minutos, ou seja, o calor gerado pelas lâmpadas não conseguiu 

ultrapassar a placa, ficou retido no ambiente externo.    

 Pode-se observar também que aos 30 minutos após o início do ensaio os 

sensores 1 e 2 estão marcando aproximadamente 76 °C, enquanto os sensores 3 e 

4 estão marcando aproximadamente entre 42 °C e 45 °C, uma diferença em torno de 

31 °C. 

 Por volta dos 60 minutos temos o auge de temperatura desse ensaio, onde os 

sensores 1 e 2 estão marcando por volta de 85 °C e os sensores 3 e 4 estão 

marcando por volta de 49 ° C e 55 °C, com uma diferença de aproximadamente 30 

°C. 

 Aos 60 minutos a fonte de calor foi desligada, o que irá resultar na diminuição 

da temperatura em todos os sensores com o passar com tempo.  
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4.1.4 Traço 30% de RCV 

  

 O traço de 30% de RCV corresponde a placa cimentícia que evidenciam a 

substituição de 30% de RCV. Os resultados obtidos através do software CoolTerm 

estão representados no Gráfico 04. 

 

Gráfico 04. Resultados obtidos para o Traço de 30% de RCV 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 Aos 30 minutos de ensaio notamos que os sensores externos estão marcando 

cerca de 74 °C e os sensores internos estão marcando por volta de 50 °C, com uma 

diferença de 24 °C. 

 Em torno de 60 minutos após o início do ensaio atingimos o pico de 

temperatura nesse ensaio, onde os sensores externos estão marcando 

aproximadamente 83 °C e os internos estão marcando aproximadamente 60 °C, com 

uma diferença por volta dos 23°C.  

 Aos 60 minutos a fonte de calor foi desligada, o que irá resultar na diminuição 

da temperatura em todos os sensores com o passar com tempo. 
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 Pode-se notar que nesse traço ocorreu a mesma situação que nos outros 

traços em estudo, mas, a diferença de temperatura neste traço foi bem parecida com 

o traço de REF e ainda ficando abaixo dos outros traços em estudo.  

 Nota-se ainda que nesse traço os sensores do ambiente externo chegaram a 

80° C em 45 minutos, mas os sensores do ambiente externo chegaram aos 57 graus 

nesse mesmo intervalo de tempo, ou seja, o calor não está ficando retido no 

ambiente externo.  

 

4.1.5 Diferença de temperatura média entre os ambientes  

  

 O Gráfico 05, evidencia ainda mais que o traço de 20% de RCV é o mais 

indicado em termos térmicos.  

 

Gráfico 05. Diferença de temperatura média 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 Nota-se que no traço de 20% a diferença de temperatura média entre os 

ambientes é de quase 5° C entre os 20 minutos até os 60 minutos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conforme analisado e discutido no capítulo anterior, foi possível observar 

que o traço referente a 20% de resíduo de cerâmica vermelha foi o que apresentou a 

melhor proteção térmica entre os ambientes externo e interno.  

 Sendo assim, sua melhor utilização seria em regiões quentes, como a do 

semiárido, pois esse traço consegue isolar uma quantidade superior de calor 

proveniente do ambiente externo, enquanto o ambiente interno estaria com uma 

temperatura bem inferior nos horários mais quentes.  

 Podemos notar também, que a placa de referência e a placa de 30% de 

RCV absorvem mais calor entre os ambientes, consequentemente são as placas 

com os piores desempenhos térmicos.  

 Com isso, observamos que o traço mais empregado para argamassa na 

região não é o mais adequando em termos térmicos.  

 Desta forma, sugere-se que em trabalhos futuros façam uma análise 

estatísticas dos dados com um intervalo de substituição do RCV pelo o Cimento 

Portland entre 10% à 30%, para se ter uma análise mais precisa do quanto de 

substituição é o mais adequado para a proteção térmica entre os ambientes  
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