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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA DE 

CALÇADOS EM BLOCOS DE VEDAÇÃO 

COM NOVAS GEOMETRIAS – BLOCO EVANG 

 

 

 

R E S U M O 

 

 

 
A geração de resíduos de E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila) pela indústria calçadista tem se 
constituído num problema para o setor e, ao mesmo tempo, tem despertado a atenção de 
pesquisadores para a reciclagem desses resíduos pela construção civil. Sabe-se que tais 
resíduos têm baixa massa específica e características termo-acústicas favoráveis, não são 
susceptíveis a fungos e têm grande potencial, para serem empregados como agregados 
artificiais sintéticos, em substituição aos naturais, na elaboração de compósitos cimentícios. 
Neste trabalho, apresentam-se os resultados de uma ampla investigação sobre a utilização 
desse resíduo como agregado leve na confecção de vedações na construção civil, utilizando 
um bloco não convencional com nova geometria (bloco EVANG). O objetivo foi projetar um 
novo bloco de vedação com novas geometrias, diferentes dos convencionais para se utilizar 
como elemento de vedação alternativo aproveitando os resíduos industriais, preservando o 
meio ambiente, considerando as peculiaridades do compósito utilizado e o processo manual 
de confecção dos mesmos em forma metálica, estabelecido nos experimentos. Os resultados 
demonstraram que o bloco projetado, que resultou nas dimensões: 59,0 cm x 26,5 cm x 11,5 
cm (conforme estudo de modulação), possui uma boa característica de ductilidade com 
resistênc ia média de 0,82 MPa, utilizando 80% de resíduo de E.V.A. em substituição aos 
agregados naturais. Portanto pode-se dizer que há contribuições importantes neste estudo, 
viabilizando tecnicamente a reciclagem de um resíduo, a redução do consumo de agregados 
naturais e o aumento na produtividade na execução de alvenarias nas construções. 
 
 
 
PALAVRAS CHAVE: Alvenarias; Blocos; E.V.A.; Materiais não convencionais; 
Reciclagem; Resíduos Industriais. 
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RECYCLING OF RESIDUES FROM THE FOOTWEAR’S 

INDUSTRY FOR ALTERNATIVE MASONRY BLOCKS 

WITH A NEW GEOMETRY – EVANG BLOCK 

 

 

A B S T R A C T 

 

 

The generation of residues by the footwear’s industry, especially E.V.A. residues 
(Ethilene Vinil Acetate), is calling specialist’s attention for the elaboration of researches that 
make possible to recycle these residues for the Civil Construction Industry. It is known that 
such residues have as characteristics: low specific mass, good acoustic and thermal behavior, 
stability, inert, not susceptible to fungi, besides having good potential to be used as a of 
synthetic attaché for elaboration of light composites, being a substitute for part of the natural 
aggregates. This work presents results of a research about the use of these residues as a light 
aggregate for the fabrication of masonry blocks designated to the Civil Construction, using an 
alternative material and a new geometry (EVANG Block). The objective was to develop a 
new masonry block with increased dimensions, if compared to the traditional sizes, to be used 
as an alternative masonry reusing industrial residues, preserving the environment, considering 
its characteristics and the manual process of manufacture with a steel mold specified at the 
experiments. The results show that the block, with dimensions of 59,0 cm x 26,5 cm x 11,5 
cm (determined by a modulated pattern of construction), is highly flexible with an average 
strength of 0,82 MPa, using 80% of residues on its composition to replace the natural 
aggregates. Therefore, it may be told that there are important contributions in this research, 
showing its technical viability: the possibility to recycle an industrial residue, the reduction of 
the need of natural aggregates and the increase of productivity for the masonry walls at the 
buildings. 

 
 
 
KEYWORDS: Masonry; Blocks; E.V.A.; Alternative Materials; Recycle; Industrial 

Residues. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Generalidades 

O desenvolvimento tecnológico, associado ao crescimento do setor industrial, 

normalmente, traz grandes benefícios para toda a sociedade, mas, sem o devido controle, pode 

acarretar efeitos colaterais, agredindo o meio ambiente, causando, muitas vezes, desastrosos e 

irreparáveis danos à sociedade, devido à geração de resíduos que necessitam de elevados 

custos para sua correção. Agressões como o consumo excessivo dos recursos naturais 

ambientais, retirados de agregados miúdos, areia, de dentro dos rios, quando em grande 

escala, podem degradar o meio ambiente, reduzindo a capacidade de recuperação do 

ecossistema, afetando-o vagarosamente (Figura 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 - Consumo de recursos naturais  

 

Em grande escala, percebe-se essa agressão pelo lançamento de gases na atmosfera 

pelo aumento da temperatura na Terra, pelo consumo excessivo de materiais naturais, 

podendo, algum dia, originar sérios danos ao meio ambiente e conseqüentemente à população 

das regiões atingidas. Como exemplo, verifica-se atualmente, com mais freqüência, o caso de 

deslocamentos e aquecimento das geleiras. Tais efeitos desastrosos podem ser motivados pelo 

desenvolvimento tecnológico temporariamente inadequado ao controle ambiental.  
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Vale salientar que, à medida que as indústrias consomem os recursos naturais, 

aumenta sua produção, implicando uma maior disposição dos materiais indesejáveis, resíduos 

que lhes sobram (NORTH, 1997).  O destino de tais resíduos traz grandes problemas ao meio 

ambiente e a todos os seres humanos. O setor que utiliza a extração de grande variedade de 

recursos naturais é a construção civil, que cresce constantemente. Atualmente, nas grandes 

capitais brasileiras, tais recursos já estão dispostos a mais de 150 km de distância da área de 

produção da construção, o que aumenta, de forma considerável, o custo da obra, devido ao seu 

valor de transporte. 

Como as exigências governamentais para tal uso ainda não são muito rigorosas e 

fiscalizadas, este destino tem causado grandes problemas tanto para a natureza, como para a 

sociedade. Daí a busca por uma solução de um novo tipo de progresso que se denomina 

“Desenvolvimento Sustentável”1 WCED apud Kinlaw (1997), conceito que se baseia no bom 

desenvolvimento econômico, na igualdade social de todos e principalmente, na estabilidade 

ecológica, que é o fundamento primordial para nossa sociedade, pois, como ensinou o grande 

químico francês Antoine Laurent LAVOISIER (1743 – 1794), “na natureza nada se cria, 

nada se destrói; tudo se transforma”, daí porque o fundamento básico do bem estar é o 

equilíbrio com o meio ambiente. O crescimento tecnológico deve ser orientado para as metas 

de equilíbrio entre a natureza e a capacidade de inovação dos países desenvolvidos, cujo 

progresso é colocado como fruto de uma maior riqueza, um maior benefício social, eqüitativo 

e ecológico, (DONAIRE, 1995). Essa diretriz está sendo adotada paulatinamente pelas 

empresas, de um modo geral, devendo-se grande parte à fiscalização dos órgãos 

governamentais, nacionais e internacionais, das O.N.G.s, e ainda aos novos conceitos 

implantados pelas International Organization for Standardizations ISO 9000 e ISO 14.000, 

cujos produtos que derivam destes conceitos são considerados e qualificados com “selos 

verde” e possuidores de um elevado padrão de comprometimento com o meio ambiente. 

Na atualidade, exige-se a valorização das questões ambientais em todos os setores e 

atribuições, em que se esteja empenhado em fazer e desenvolver, criando, dessa forma, 

oportunidades diferenciadas, para competir e viver.  

DONAIRE (1995) aponta a reciclagem de materiais como uma oportunidade vital, 

dentre outras, e que traz grande contribuição para redução aos impactos ambientais, como 

sejam:  

 

                                                                 
1 WCED apud Kinlaw, 1997, p. 82, define como “Desenvolvimento Sustentável, aquele que atende as necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades”. 
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a) Economia de recursos para as empresas; 

b) Reaproveitamento dos resíduos internamente, na empresa geradora; 

c) Desenvolvimento de novos processos produtivos, procurando uma produção 

  mais eficiente, competitiva e utilizando-a como novas patentes; 

d) Desenvolvimento de novos produtos para o mercado crescente, procurando  

  consumidores conscientizados com a questão ecológica.  

 

1.2 - Objetivo Geral 

 

O objetivo geral é consolidar o aproveitamento dos resíduos de E.V.A. (Etileno 

Acetado de Vinila), provenientes das indústrias calçadistas (aparas e sobras na fabricação de 

sandálias) na confecção de blocos de vedação, especialmente com novas geometrias (blocos 

EVANG). Os mesmos possuirão dimensões não convencionais, utilizados na construção civil, 

apresentando-se como uma alternativa para o reaproveitamento de resíduos industriais, 

preservando o meio ambiente, o qual poderá reduzir a produtividade na obra, além de 

contribuir para a redução dos elementos estruturais lajes, vigas e pilares devido ao seu menor 

peso, provocando com isso uma redução de custo nas edificações. 

 

 

1.3 - Objetivo Específico 

 

Como objetivos específicos, têm-se: 

a)  Desenvolver uma família de blocos de vedação com novas geometrias, 

compatibilizando tamanho, peso e manipulação dos elementos pré-moldados com a 

prática construtiva; 

b)  Testar a produção dos novos blocos de vedação, com base na utilização do 

compósito leve cimentício obtido com o uso de resíduo de E.V.A.; 

c)  Caracterizar os blocos EVANG, com relação ao desempenho físico e mecânico, em 

função da variação do teor de E.V.A. incorporado e no processo de fabricação 

manual; 

d)  Verificar o possível ganho de produtividade na execução das vedações do projeto 

ora estudado, comparativamente ao tipo convencional utilizado na nossa região; 
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e) Relacionar o comportamento de alvenarias de vedação executados com os novos 

blocos de EVANG (Etileno Acetado de Vinila com Nova Geometria) com os 

resultados de resistência à compressão obtida nos mesmos; 

f) Ajudar no aproveitamento desse tipo de resíduo em grande escala e reduzir a 

geração de resíduos da construção civil nos canteiros de obras com o uso do novo 

bloco proposto; 

g) Contribuir para a redução de cus tos associada à melhoria da qualidade das 

habitações populares construídas em conjuntos habitacionais, a partir do uso dos 

blocos de EVANG, na vedação em larga escala. 

 

 

1.4 – Justificativa 

 

Uma das alternativas encontradas para o aproveitamento de resíduos sólidos, de 

uma forma geral, é a sua incorporação em materiais destinados à construção civil, por ser o 

setor da economia que se destaca pelo grande potencial, para absorver tais resíduos 

industriais, podendo contribuir para a preservação do meio ambiente. A grande quantidade de 

matéria-prima e a diversidade de materiais empregados na produção da construção civil 

ampliam as opções de uso de resíduos com diferentes funções na edificação.  Em pesquisas 

anteriores, GARLET (1998) e BEZERRA (2002) demonstraram a viabilidade em utilizar o 

resíduo da indústria de calçados (E.V.A.) como agregado leve na produção de blocos vazados 

de vedação, com base em compósitos cimentícios. Pesquisa-se utilizar uma alternativa 

ecologicamente correta e tecnicamente viável para o destino final e seguro desses resíduos, 

produzidos na própria região. Nesse sentido, tem-se desenvolvido um tipo de bloco que 

permite associar à função de vedação e conforto termo-acústico a leveza.  Nos estudos 

referenciados, foi feita uma ampla avaliação com várias composições, visando a incorporar 

uma maior quantidade de resíduos de E.V.A., como agregado leve, de modo a produzir blocos 

mais leves e que tenham resistências mínimas compatíveis com a utilização de vedação.  

Nessas avaliações, observou-se que, de uma forma geral, com o traço 1:3 (Cimento 

Portland: Agregados, Areia e E.V.A., em volume) é possível obter boas condições para 

fabricação desses blocos sem deixá-los menos resistentes, para serem manuseados (resistência 

à compressão maior do que 1 MPa). Os resultados experimentais sugerem que o teor ideal de 

incorporação do resíduo de E.V.A. como agregado leve é 60%; quando não se faz o seu 
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tratamento térmico, é 70%, e fazendo-se o mesmo tratamento, ele atinge uma resistência à 

compressão de até 2,53 MPa. 

Maiores porcentagens de incorporação do resíduo de E.V.A. são possíveis na 

fabricação dos blocos de E.V.A. (POLARI FILHO, 2005) conseguiu, em seu trabalho, a 

resistência muito maior, atingindo 3,28 MPa com 60%, 2,18 MPa com 70% e 1,29 MPa com 

80% de E.V.A., aos vinte e oito (28) dias. Apesar de o material comportar-se de maneira bem 

diferente dos blocos de concreto simples, ou seja, mais deformáveis, deve-se lembrar que os 

blocos de E.V.A. propostos são componentes construtivos alternativos sem normas 

específicas. Portanto é importante questionar qual é a resistência à compressão mínima que 

deve ter esse bloco alternativo (E.V.A.), levando em conta o seu comportamento mecânico 

diferente (menos frágil), na influência nos painéis de vedação, em escala real.   

Ultimamente, a geração de resíduos no setor calçadista, que são denominadas de 

aparas de solados de sandálias (Figura 1.2), especialmente de resíduos  de  E.V.A. (Etileno 

Acetato de Vinila) tem aumentado bastante,   sobretudo   no   estado   da   Paraíba,   e  tem  

sido  proporcional  ao  crescimento econômico do setor na região.    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                         Figura 1.2 - Resíduos da indústria de calçados 

 

 

Os procedimentos acima expostos justificam a necessidade de tal estudo em 

observância  às diretrizes estabelecidas nos objetivos deste trabalho, a fim de que o 

crescimento industrial continue evoluindo, sem ferir a natureza. Dessa forma, os resíduos 

derivados do seu crescimento estão sendo dirigidos, como matérias-primas para um novo 

produto, que será de utilidade na construção civil, pois contribuirá para uma redução de custo. 

Com isso, espera-se estabelecer a resistência mínima compatível para os blocos de E.V.A., de 
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modo a executar, de forma segura e com produtividade, painéis leves de vedação nas 

construções.  

A importância deste estudo é a pretensão em se desenvolver um material 

alternativo: Blocos E.V.A. com Novas Geometrias, (blocos EVANG), de uso na I.C.C. 

(Indústria da Construção Civil), o qual se denomina material não convencional. Pelo fato de 

aproveitar um resíduo industrial que afeta bastante a natureza e causa danos ao ser humano, 

pode-se ainda definir o bloco EVANG como um material construtivo, amigável ao meio 

ambiente. 

 

1. 5 - Estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação é constituída de seis capítulos: no primeiro introduz-se o trabalho, 

discorrendo, de forma sucinta, sobre o assunto; no segundo tem-se uma revisão da literatura 

necessária para o perfeito desenvolvimento do trabalho, onde se aborda a influencia dos 

resíduos sólidos industriais que afeta diretamente o meio ambiente, e demonstrando a 

importância do valor da reciclagem nos dias atuais, bem como o papel da construção civil no 

processo de reciclagem.  Também são apresentadas as experiências em que a construção civil 

faz uso de seus próprios resíduos (entulho) e de resíduos de outras indústrias.  Apresenta-se 

ainda o concreto leve, mostrando suas vantagens e desvantagens, os tipos existentes e, 

principalmente, as características dos mesmos.  Ainda no segundo capítulo vê-se o que é o 

E.V.A., e a utilização de suas placas expandidas na indústria de calçados, seguindo-se o 

processo de obtenção dos solados dos calçados e até atingir o ponto em que são chegados os 

resíduos do mesmo; o capítulo 3 consta dos Materiais e Metodologia e aborda uma descrição 

de todos os materiais utilizados na pesquisa como os insumos descrevendo-os suas 

características particulares.  Também foram abordados os métodos aplicados na fabricação 

dos Blocos e todos os procedimentos necessários para se ter uma boa resistência a 

compressão; no quarto capítulo encontram-se todos os resultados estudados com os blocos 

EVANG, com os diferentes tipos de incorporações de resíduo nas dosagens bem como os 

resultados dos ensaios dos blocos EVANG 60%, 70% e 80% aos 7 e 28 dias, bem como os 

resultados dos ensaios de compressão dos painéis construídos com os blocos EVANG 80%; o 

capítulo 5  mostra  todos os resultados encontrados e o último apresenta sugestões para novos 

trabalhos. 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO  TEÓRICA 

 

2.1 - Generalidades 

A urbanização tem gerado muitos impactos ambientais, e o crescente aumento dos 

resíduos decorrentes do crescimento populacional aumentou bastante a degradação ambiental 

no Brasil a partir da década de 1950. Segundo o autor, este início deu-se com o desmatamento 

para abrir-se espaços para as moradias e formação das áreas urbanas, procedimento que se deu 

inescrupulosamente, sem a devida fiscalização dos órgãos competentes, sequer fazendo-se o 

replantio ou a substituição das árvores derrubadas, gerando uma mudança gradual e crescente 

no micro clima das cidades. (WILHEIM, 1993). 

É importante também observar o crescente consumo dos recursos naturais, que tem 

aumentado gradativamente, e que é uma ameaça ao meio ambiente.  

A necessidade de se preservar os recursos naturais, observando seu conteúdo, sua 

reposição quando necessário, e o cuidado no seu consumo são determinantes para a 

implantação de qualquer área urbana, principalmente quando ela demonstra um alto potencial 

de crescimento. A construção civil tem contribuído decisivamente para o consumo de 

materiais naturais diretos, como a madeira, a rocha, a argila, e, no caso, os de maior consumo, 

os agregados miúdos, pois estão sendo retirados em todos os locais, como nos riachos, nos 

córregos e até nas encostas das áreas menos habitadas, sem nenhum respeito e preocupação 

com a natureza. A fim de se obter lucros com a comercialização dos mesmos, até das margens 

dos rios, estão sendo retiradas, fazendo com que os seus cursos sejam desviados, causando 

também desastres às populações ribeirinhas. 

CARNEIRO (2003) afirma que a minimização dos impactos ambientais, causados 

por todo tipo de situação descontrolada e desequilibrada, está cada vez mais importante, 

devido à limitação dos recursos naturais disponíveis, a fim de se preservar o meio ambiente 

para um futuro melhor da humanidade. 

Por sua vez, são conduzidos aos riachos, aos lagos e até mesmos aos rios, onde são 

captados, e posteriormente gastas fortunas para o tratamento dessa água, para que o próprio 

homem venha a consumi- la. 
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Para o caso deste estudo, pretende-se desenvolver o bloco de vedação com resíduos 

de Etileno Acetato de Vinila - Nova Geometria (bloco EVANG), que será utilizado para uma 

melhor qualidade de vida do ser humano, pois, além de ser confeccionado com a utilização de 

um resíduo, economiza recursos naturais.  

Daí o mercado de novos produtos, oriundos da reciclagem de resíduos tem sido uma 

alternativa da busca incansável, acima do esperado, no uso desses materiais dentro do setor 

habitacional, segmento da indústria da construção, que é tradicionalmente o maior 

responsável por boa parte da destruição da natureza. Devido a essa preocupação, a construção 

civil e o mercado passam a contar com novos elementos denominados ecologicamente 

corretos, que atualmente podem ser vistos em vários locais, tanto nas obras propriamente 

ditas, como em ambientes decorativos.  

Segundo a CERF (Civil Engineering Reserarch Foudation), entidade ligada ao ASCE 

(American Society of Civil Engineers), uma das maiores preocupações do ser humano, hoje 

em dia, é a questão do equilíbrio ambiental. A razão de tal preocupação deve-se a vários 

fatores, dentre eles tem-se o alto consumo de recursos naturais na construção civil que atinge 

níveis entre 15 e 50%.  Em países como o Reino Unido, este consumo  encontra-se  

aproximadamente em 6 t/ano.habitante. Esclarece ainda que no Brasil, este consumo de 

agregados naturais varia entre 1 a 8 t/habitante.ano. Somente na produção de concretos e 

argamassas, é de 220 milhões de toneladas, tornando-se a cada dia mais escasso, de forma que 

a distância entre a jazida e o pólo consumidor torna-se cada vez maior. Outro agravante, que a 

construção civil consome 2/3 da madeira natural extraída, e o controle do replantio ou da 

reposição não acompanha tal índice, causando os desmatamentos descontrolados e muitas 

vezes sem a devida ação cobradora dos órgãos competentes, John, V.M. (disponível na 

internete em < www.reciclagem.pcc.usp.br>, ultimo acesso 18/04/05). 

 

2.2 - Desenvolvimento Sustentável 

O acelerado crescimento das cidades e o conseqüente aumento da demanda por 

produtos industriais têm representado sérios danos ao meio ambiente. Toda produção de bens 

de consumo requer o uso de matérias-primas muitas vezes não renováveis (minerais, madeira 

etc.), fontes de energias que também agridem a natureza (combustíveis fósseis, nuclear, 

termo-elétricos etc.) e infra-estrutura (estradas, portos, redes de água e esgoto etc.).  
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Em geral, as indústrias, ao se desenvolverem, aumentam, por um lado, oferta de bens 

e serviços ao homem, mas por outro consomem grandes quantidades de matérias-primas e 

energia, produzindo resíduos poluentes que agridem de alguma forma o meio ambiente 

(POLITI; VILHENA, 2000). 

Tais trans formações e interferências na natureza têm gerado vários problemas na 

vida do homem, como a poluição do ar e dos cursos d’água, o aquecimento global, a 

destruição da camada de ozônio, dentre outros. Portanto, como se sabe que os recursos 

naturais do planeta são finitos, não é sensato para a humanidade continuar lançando na 

natureza tantos poluentes e resíduos.  

Este panorama tem despertado a atenção da sociedade para a busca de soluções de 

convivência harmoniosa entre homem e natureza. A prova disso é o surgimento de várias 

pesquisas nesta área, (CINCOTTO, 1988), e a criação, a partir de 1974, de vários comitês, 

como: Comitê E-38 da ASTM (American Society for Testing and Materials) e o Comitê 37-

DRC da RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, 

Systems and Structures), Comitê de Pesquisa em materiais residuais. 

É importante observar que o desenvolvimento sustentável não interfere no 

crescimento tecnológico (DONAIRE 1995), pois o desenvolvimento sustentável está 

completamente apoiado em três pontos que determinam sua base conceitual: 

a)  O crescimento econômico; 

b)  A eqüidade social; 

c)  O equilíbrio ecológico. 

 

O desenvolvimento tecnológico deve ser orientado para manter sempre o equilíbrio 

de todos os setores correlacionados. Para o caso específico, pode-se citar o equilíbrio entre o 

desenvolvimento do processo produtivo e a natureza, pois jamais se conseguirá um progresso 

satisfatório, se não houver uma maior integração entre a produtividade industrial, o benefício 

social e o equilíbrio ecológico; ora, quando qualquer sistema produtivo encontrar-se 

divergindo deste equilíbrio, com certeza, em um tempo remoto, talvez mais próximo do que 

se imagine, ter-se-ão problemas que talvez possam ser irreparáveis para alguma das partes. 

JOHN (2000) acrescenta que a construção civil é o setor da economia que mais consome 

matérias-primas naturais, e, em algumas das grandes cidades, já são escassas, ou as suas 

reservas encontram-se bastante distantes da construção, o que faz com que o custo suba 

consideravelmente.  Devido aos fatores ambientais acima expostos, encontra-se a Indústria da 

Construção Civil (I.C.C.), hoje já enfrentando sérios problemas. Seus custos vêm aumentando 
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devido ao acréscimo das matérias-primas, pois o seu crescimento é diretamente proporcional 

aos seus custos, e os mesmos somente poderão ser reduzidos, nos dias atuais, caso o 

desperdício na obra seja minimizado, e os resíduos causados pelos desperdícios sejam 

reaproveitados, reutilizados e/ou reciclados, investindo-se também na proteção ao meio 

ambiente. Como é exigido pela ISO 14.000, norma do Gerenciamento Ambiental, torna-se 

necessária a adequação das Indústrias da Construção Civil a um modelo de desenvolvimento 

sustentável, para satisfazer às necessidades do mercado sem comprometer as gerações futuras. 

Sabe-se que o processo de implantação dos programas de controle de qualidade na 

construção civil poderá até contribuir consideravelmente para a redução dos entulhos gerados. 

Certamente essa contribuição não surtirá efeito de imediato, daí a necessidade de se pesquisar 

materiais alternativos e implantando-se mudanças diferenciadas no processo produtivo, por 

ser ela uma grande agressora da Natureza e causadora de Impactos Ambientais.  

Segundo CALDEIRONI (1997), gerenciando-se adequadamente os resíduos 

produzidos pelo homem, encontra-se uma alternativa para alcançar o Desenvolvimento 

Sustentável, uma vez que ele permite uma economia de capital natural, matérias-primas, 

energia, água etc., desenvolvendo ainda os saneamentos ambientais e reduzindo a poluição do 

ar, da água e do solo..   

 

2.3 - Legislação Ambiental 

 

Do ponto de vista legal, todo resíduo é de responsabilidade do seu gerador, portanto 

cabe à própria indústria administrá- lo, elaborando e apresentando planos de controle ao órgão 

integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), definindo o tipo de 

processo, o acondicionamento do resíduo, seu trajeto e a destinação final do mesmo. Os 

custos desse processo e a falta de fiscalização são as razões que fazem com que muitas 

empresas não cumpram as determinações. 

As atitudes empresariais relativas ao meio ambiente têm sido mais coerentes, desde a 

década de sessenta, devido a vários desastres de poluição ambiental e particularmente devido 

a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada 

em Estocolmo, em 1972.  Os países industrializados e em industrialização passaram a adotar 

padrões de qualidade para o ar, para as águas, para os efluentes industriais líquidos e gasosos, 

apoiando-se nos sistemas de licenciamento das atividades poluidoras, com apoio dos 

relatórios de avaliação de impacto ambiental.  A partir da década de oitenta, as indústrias 

entenderam que fazia mais sentido investir na modificação dos processos produtivos, dando 
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mais ênfase à minimização da geração de resíduos, a reutilização e a reciclagem dos mesmos. 

Em 1989, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA lançou o 

programa de Produção Mais Limpa, baseado em novas tecnologias industriais que permitiam 

todas as indústrias à produzir com menos consumo de energia, água, matéria-prima e gerando 

menos resíduos para tratamento final. Esse programa previa também, sempre que possível, a 

substituição de insumos tóxicos por não tóxicos ou menos tóxicos.  Devido a esta alternativa, 

as indústrias, preocupando-se mais com a gestão ambiental, melhoraram seu desempenho 

ambiental, reduziram seus custos de produção e tornaram-se mais competitivas. 

A preocupação geral com o desenvolvimento sustentável preconizado pela 

Conferência sobre o Meio Ambiente no Rio de Janeiro, a Rio/92, e a exigência cada vez 

maior, por parte do consumidor, em termos ambientais, alertaram as indústrias potencialmente 

poluidoras, para a preocupação com sua imagem, de modo que elas estão cada vez mais 

empenhadas em adaptar-se aos novos tempos, diminuindo o potencial poluidor. Porém, após 

essa Conferência, ocorreu uma verdadeira globalização também das questões ambientais, 

dando origem à necessidade de se normalizar os produtos tendo em vista o meio ambiente. 

Assim, criou-se a série ISO 14.000, que dá orientação à obtenção dos Certificados de Gestão 

Ambiental, através de sua série de normas, a qual está sendo implantada, cada vez mais, pelas 

indústrias, em quase todo o mundo, inclusive no Brasil. 

Portanto, a adoção pelo mercado mundial da série ISO-14.000 só trará benefícios às 

empresas que se sujeitarem as suas exigências, bem como mostrará que se pode estar no 

caminho certo do desenvolvimento sustentável com o mínimo de prejuízo ambiental, aliando 

desenvolvimento e preservação.  

A melhoria contínua do desempenho ambiental e a responsabilidade social das 

indústrias são atualmente os princípios essenciais do desenvolvimento industrial sustentável, 

que é um requisito indiscutível e fundamental para a sobrevivência da humanidade com 

aceitável qualidade de vida. A prova desta necessidade de melhoria da qualidade ambiental 

global é o crescente número de empresas que passaram a adotar as normas da série ISO 

14.000, que tratam da qualidade ambiental da produção e do produto em si.  

Com o surgimento de novas leis, que prevêem multas severas, acrescidos a uma 

maior fiscalização, tem aumentado o número de indústrias adeptas aos processos 

“ecologicamente corretos” e criados na sociedade em geral certa consciência sobre os 

problemas ambientais. 

Dentre as leis que regulamentam a Legislação Ambiental, pode-se destacar aqui as 

três que são mais relacionadas com o assunto, que são: 
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a)    A lei de Proteção Ambiental – Lei 6.902, de 27/04/1981 

Delimita as áreas de proteção ambiental (APAS), onde podem permanecer as 

propriedades privadas, mas o poder público pode limitar as atividades econômicas para fins 

de proteção ambiental; 

b)   A lei dos Crimes Ambientais – Lei 9.605, 12/02/1998. 

Reordena a legislação ambiental brasileira no que se refere às infrações e punições. 

Nesta lei, a autora ou co-autora da infração ambiental pode ser penalizada chegando até à 

liquidação da empresa, se ela tiver sido criada ou usada, para facilitar ou ocultar um crime 

ambiental. Esta se encontra mais associada ao resíduo industrial, já que em seu art. 54 ele trata 

como atividade lesiva ao meio ambiente. Desta forma a empresa é passiva de multas e 

sanções penais, caso haja poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a 

destruição significativa da flora; 

c)   A política Nacional do Meio Ambiente – lei 6.938, de 17/01/1981. 

Esta é a mais importante lei ambiental.  Ela define que o poluidor é obrigado a 

indenizar danos ambientais que causar, independente de culpa. Também esta lei criou os 

Estudos e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), regulamentados em 

1986 pela Resolução 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

As normas ISO 14000 – Gestão Ambiental, foram inicialmente elaboradas visando 

ao “manejo ambiental”, que significa o que a organização faz, para minimizar os efeitos 

nocivos ao meio ambiente, causados pelas suas atividades.  Já a norma ISO 14001 é bem mais 

abrangente e estabelece o sistema de gestão ambiental como regulamentado a seguir: 

a) Avaliando as conseqüências ambientais das atividades, produtos e serviços da 

organização; 

b)   Atendendo a demanda da sociedade; 

c) Definindo as políticas e objetivos baseados em indicadores ambientais definidos pela 

organização que podem retratar as necessidades desde a redução de emissões de 

poluentes até a utilização racional dos recursos naturais; 

d) Implicando redução de custo, prestação de serviços e prevenção, aplicando nas 

atividades com potencial de efeito no meio ambiente e na organização como um 

todo.  

 

 

 



 37

2.4 - Reciclagem de resíduos 

 

AISSE et al. (1982) define o lixo como tudo aquilo que é designado resíduo sólido, 

resultante das aglomerações urbanas. São os objetos que não mais possuem valor e/ou 

utilidade, sem nenhum significado econômico, restos domésticos ou sobras de processo 

industrial, ou seja, tudo aquilo que se deseje jogar fora, mas, segundo DEMAJOROVIC 

(1995), o termo resíduo sólido diferencia-se do lixo propriamente dito, pois o último não 

possui qualquer valor, já que é tudo o que deve ser descartado, enquanto o resíduo sólido 

possui um determinado valor econômico, pois estimula o reaproveitamento do processo 

produtivo pela reutilização ou reciclagem. 

Para DEMAJHOROVIC (1995), os resíduos sólidos possuem certo valor econômico 

agregado a si próprio, podendo ser reaproveitados através da reciclagem. Já GHASSEMI 

apud MACLAREN & YU (1997), cita que existem três iniciativas básicas e importantes para 

a redução da geração do resíduo, que são: 

a) A redução do resíduo na sua origem, diminuindo o volume e/ou o peso do resíduo  

 gerado; 

b) A reutilização do mesmo no processo produtivo, podendo esse ser aproveitado na 

composição original ou em uma de suas etapas, sem necessidade de uma 

transformação no mesmo; 

c) A reciclagem do mesmo, ou seja, a transformação ou o seu reaproveitamento como 

matéria-prima, em novos produtos, após algumas modificações físicas, químicas ou 

biológicas. 

 

Para o caso deste estudo, o termo reciclagem tem uma definição bem restrita: 

transformação de um resíduo em uma determinada matéria-prima para um novo produto 

reciclado. 

A reciclagem é um processo fundamental e ajuda a manter o equilíbrio ecológico da 

natureza, uma vez que alguns resíduos têm longo tempo de decomposição (Quadro 2.1). 
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Fonte:  Disponível em http://www.recicloteca.org.br/index.htm>   

Acesso 18/04/2005 

 

O Brasil produz hoje algo em torno de 230 mil toneladas de lixo por dia, disponível 

em <http://www.recicloteca.org.br/index.htm> (acesso em: 28/03/05) e dele apenas 1% é 

encaminhado para tratamento disponível em <http://cempre.org.br/index.php> (acesso em: 

19/04/05), o que é um absurdo, sabendo-se que o lixo brasileiro é considerado um dos mais 

ricos do mundo. A reciclagem é a mola mestra do equilíbrio ecológico, e seu conceito abrange 

diversos aspectos técnicos, sociais e econômicos da relação homem/meio ambiente. Entender 

a importância da reciclagem é bom e fácil, mas saber praticá- la é um grande desafio, pois a 

relação custo/benefício de muitos destes estudos, bem gerenciados, chega a resultados 

satisfatórios e bastante rentáveis. 

Atualmente, nos países considerados desenvolvidos, a reciclagem encontra-se 

presente em quase todos os processos produtivos, que podem agredir o meio-ambiente, e, por 

essa razão, os órgãos governamentais, junto com as Organizações Não Governamentais 

(ONG´s) têm se empenhado bastante nesta fiscalização.  Dessa forma, o esforço para a 

eliminação dos resíduos industriais tem feito crescer bastante uma nova indústria no mercado, 

que é a indústria da reciclagem. É uma tendência mundial a busca de soluções contra os 

agentes poluidores, pois a reciclagem de alguns tipos de resíduos anteriormente duvidosos e 

suspeitos, hoje é fonte de renda, de alto valor, para alguns daqueles que nela acreditaram. 

Os países mais industrializados são os que mais produzem o resíduo sólido, mas 

também são os que mais reciclam. Como exemplo, cita-se o Japão, que reutiliza 50% do 

resíduo sólido, e lá há um maior engajamento sobre as questões da preservação ambiental, por 

isso utilizam vários tipos de reciclagem, até mesmo o reaproveitamento das águas do chuveiro 

para o uso no vaso sanitário.  A Europa Ocidental recupera 30% de seu resíduo sólido, e os 

Papel e papelão 3 a 6 meses 

Tecidos de fibras naturais 6 meses a 1 ano 

Plásticos em geral Alguns levam até 500 anos, outros não se degradam 

Madeira pintada Aproximadamente 13 anos 

Vidro 1 milhão de anos 

Chiclete 5 anos 

Borracha I n d e t e r m i n a d o 

Quadro 2.1  -  Vida útil de alguns resíduos 
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Estados Unidos reciclam 11%. É importante salientar que a produção de lixo per capta nesses 

países é o dobro dos restantes, ou seja, uma média de aproximadamente 1,5 kg por dia, o que 

corresponde, ao final do ano, a um total de 10 bilhões de toneladas, (fonte: disponível em 

<http://www.recicloteca.org.br>), (acesso em: 18/04/05).  

Com a grande crise vivida pelo mundo a partir dos anos 60, verificou-se que o 

consumo de água, de energia ou qualquer outro produto afeta diretamente a natureza e, por 

extensão, o ser humano. Com o crescimento do consumo em todos os setores, começou-se a 

perceber como os recursos naturais não eram ilimitados, daí medidas econômicas foram 

tomadas para serem mais eficazes, justificando uma otimização no processo.  

PINTO (1996) afirma “que os materiais reciclados podem gerar produtos com custo 

inferior aos convencionais existentes no mercado, e que dependendo da sua sofisticação 

tecnológica, esses produtos poderão ter custos médios, reduzidos em aproximadamente 50%”.  

“Ora o sucesso da reciclagem não está, nem depende só do espaço que se economiza nos 

aterros sanitários, mas sim o que ela produz social e economicamente, e o quanto ela beneficia 

e leva a muitas famílias” (BIDDLE, 1993). O autor sugere que não se pode pensar na 

reciclagem apenas em termos simples e mínimos, mas também em termos macro, ou seja, sua 

situação econômica é de extrema importância. Logo a reciclagem não está restrita apenas 

como uma questão de recuperar e/ou transformar materiais, e sim torná-la um processo 

industrial, destinado a garantir a efetivação de sua produtividade. Antes, deve-se considerar 

alguns estudos de suma importância, como ocorre na implantação de qualquer outra empresa, 

analisando-se os fatores intrínsecos que diretamente afetam o seu método produtivo, seu 

crescimento e observando-se a reciclagem como sendo um fator econômico (PLASTIVIDA; 

WIEBECK, 1997), por isso pesquisadores sugerem algumas diretrizes para o processo de 

reciclagem. O autor indica que se faça uma análise das condições indicadas abaixo: 

a)    Se existe no mercado uma demanda para o resíduo estudado; 

b) Se há uma proximidade entre a fonte geradora e o local onde será estabelecida a 

produção do resíduo reciclado; 

c)    Se existe uma quantidade de material disponível para a produção do novo produto; 

d)    Qual o custo de separação, coleta, transporte, armazenamento do resíduo; 

e)    Qual o custo de processamento da reciclagem do resíduo; 

f)    Se existe demanda no mercado para o novo produto reciclado; 

g)    Qual a tecnologia para o processo a ser empregado no novo produto; 

h)    Qual o custo para implantação dessa nova tecnologia; 

i)    Quais as características físico-químicas do novo produto; 
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j)    Se o novo produto irá gerar novos resíduos. 

 

Existem diversos fatores importantes que afetam diretamente o processo de 

reciclagem, tais como: 

a)  Ambiental: 

 No sentido Ambiental, pode-se verificar que os resíduos, sem um gerenciamento 

correto, serão lançados arbitrariamente e sem controle, de forma inadequada, tais como nos 

terrenos baldios, arruamentos de pequeno movimento, vales, manguezais, riachos etc., e os 

efeitos dessas ações provocam um desequilíbrio ao local, reduzindo a capacidade da natureza 

de se recompor; efeitos colaterais podem ser devastadores, como a proliferação de animais 

peçonhentos e perigosos, afetando diretamente a saúde da população que se encontra nas 

proximidades; 

b)  Social:  

 Quanto aos efeitos sociais causados pelos resíduos gerados, é preciso salientar que o 

gerador do resíduo deve observar que a maior parte dos mesmos, se bem estudada, é uma 

fonte de materiais com potencial de grande uso pós-reciclagem. Tais resíduos também 

poderão ser transformados em matérias-primas para componentes outros, que poderão ser 

utilizados na construção civil, possuindo qualidades físicas semelhantes aos tradicionais, 

podendo em alguns casos atingir melhores desempenhos; 

c)  Econômico:  

Já no que se refere à parte econômica, sabe-se que reciclar é bem menos oneroso que 

descartar os resíduos recicláveis, pois já é comprovado experimentalmente a vantagem 

econômica que se tem, aprimorando-se o processo produtivo, reduzindo-se assim a formação 

de resíduos, tornando a produção mais limpa e eficiente. 

 

A reciclagem, além de reduzir o volume dos resíduos urbanos a serem dispostos ou 

tratados, permite a recuperação de valores intrínsecos contidos nesses resíduos (VALLE, 

1995).  A reciclagem é um método potencial de geração de renda, pois oferece ganhos 

econômicos; WIEBECK (1997) aponta alguns fatores, que estimulam a reciclagem: 

a)    A necessidade de se poupar e preservar os recursos naturais; 

b)    A redução do volume de resíduos a ser transportado e tratado e de disposição; 

c)    A redução da carga poluente enviada ao Meio Ambiente; 
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d) O aumento da vida útil dos locais de disposição de resíduos, tanto os aterros 

sanitários como os aterros industriais; 

e) A redução do custo de gerenciamento dos resíduos, reduzindo-se desta forma os 

investimentos nas instalações de tratamento e disposição; 

f) A redução final da poluição e/ou contaminação ambiental e dos problemas de saúde 

pública e social decorrentes dos aterros; 

g) A criação de empregos com a implantação de novas atividades oferecendo melhores 

condições de trabalho; 

h)   Uma maior competitividade e produtividade, nos casos das empresas criadas; 

i) A possibilidade de participação da população no processo de separação, melhorando 

a educação ambiental na família e esclarecendo sua responsabilidade; 

 

A valorização do produto alternativo, como uma opção ao tradicional, exige que o 

produto resultante possua algumas características que demonstrem ao consumidor certo 

potencial de vantagem, como a qualidade, estética, custo e/ou produtividade. Mas, o mais 

importante é mostrar ao consumidor que, com a utilização do produto reciclado, ele estará 

contribuindo diretamente para uma melhoria na qualidade de vida atual e futura, reduzindo-se 

dessa forma os níveis de impactos ambientais. Assim sendo, o estudo de viabilidade técnica, 

econômica e ambiental é de extrema importância antes do lançamento do produto no 

mercado, e isso deverá ser avaliado e comparado para cada caso individua lmente. 

Não se pode também desprezar no novo produto reciclado, as exigências das normas 

técnicas de trabalhabilidade, segurança e durabilidade. Dessa forma, faz-se necessária a 

pesquisa laboratorial dos referidos produtos, para a investigação de sua caracterização 

estrutural. Outro fator que merece muita atenção para ser analisado é verificar se o novo 

produto será um gerador de resíduo com potencial superior ao produto original; caso isso 

ocorra, o mesmo deverá ser desprezado. Outro fator considerado limitante é se o resíduo a ser 

utilizado possui uma geração insuficiente que possa prejudicar a produção do novo produto, 

portanto é necessário que o ser humano esteja realmente consciente da valorização dos 

produtos reciclados e ecologicamente corretos.  

Outro aspecto desvantajoso, no que se refere ao novo produto reciclado, é a 

possibilidade de seu custo ficar superior ao tradicional no mercado, sendo que parte disso 

poderá ser resolvido com uma simples análise do tipo de reciclagem a que o resíduo será 

submetido. Para o caso em estudo, a única fonte de transformação necessária para se utilizar o 
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resíduo do E.V.A. é fazer-se o uso de um moinho triturador, que irá transformar as aparas em 

um resíduo com uma granulometria dentro dos padrões desejados para a dosagem estudada.    

 

 

2.4.1 - A construção civil e a reciclagem 

 

O setor da construção civil é um grande gerador de resíduo sólido, daí uma 

preocupação generalizada dos ambientalistas e dos órgãos governamentais, fazendo com que 

seus gestores, engenheiros e arquitetos, procurem alternativas aos sistemas construtivos 

convencionais. Tais sistemas utilizam uma enorme quantidade de recursos naturais, 

substituindo-se, quando necessário, o aço, o cimento, o alumínio, dentre outros, por materiais 

alternativos, constituídos até mesmo de materiais recicláveis, que possuíssem funções 

equivalentes. 

LATTERZA (2000) cita que, na geração de resíduos sólidos urbanos de médio e 

grande porte, a construção civil produz entre 50% e 80%. No Brasil, a maioria desses entulhos 

gerados na construção civil é depositada em aterros clandestinos, que acabam obstruindo 

córregos, valas e as drenagens, provocando inúmeros problemas futuros, segundo o autor. 

A mesma indústria, I.C.C., é responsável por cerca de 15% a 50% dos recursos 

naturais extraídos da Natureza (JOHN, 2000).  No Brasil, somente na produção de concretos e 

argamassas, o consumo chega a 220 milhões de toneladas/ano, disponível em 

<http://www.reciclagem.pcc.usp.br/artigos1.htm>, (Acesso em: 18/04/05). Devido ao elevado 

percentual que se extrai da natureza, necessário se faz procurar alternativas recicláveis que 

fossem recomendáveis para tentar reduzir tal consumo, e, dessa forma: 

a)   Reduzir-se-ia o elevado consumo dos recursos naturais; 

b)   Reduzir-se-ia a geração de resíduos dentro da construção;  

c) Transformar-se-ia o uso desses resíduos em soluções ecologicamente corretas, afim 

de não se ter em um futuro bem próximo, situações incontroláveis e sem possíveis 

soluções, para o Meio Ambiente. 

d)   Partir-se-ia para o uso mais intensivo de pré-fabricados, podendo-se proporcionar 

uma menor perda de material e conseqüentemente diminuir a produção de entulho na 

construção civil. 
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Segundo VÁZQUEZ (2001), o setor da construção civil tornou-se algo primordial 

nas políticas ambientais, crescendo bastante nos últimos anos. Ele destaca-se pelo grande 

potencial em absorver vários tipos de resíduos industriais, principalmente utilizando-se de 

processos e métodos construtivos pré-fabricados, que deixará a obra mais enxuta, reduzindo o 

custo da mesma, gerando menos resíduos e ainda podendo contribuir para a preservação do 

meio ambiente.  

Percebe-se dessa forma o quanto a construção civil tem potencial para a absorção de 

produtos alternativos reciclados, oriundos de quase todos os setores, desempenhando assim 

um papel de extrema importância na questão ambiental, além de constituir um caminho de 

extrema importância na área econômica para o mercado de trabalho e de produção (GARLET, 

1998). 

Desta forma, a reciclagem é uma alternativa economicamente viável para redução 

dos resíduos sólidos, causando um menor impacto ambiental, quando se compara com os 

aterros sanitários. Para tal procedimento, necessário se faz o investimento em pesquisas e 

novas tecnologias. 

2.4.2 - Resíduos de E.V.A. nas indústrias de  calçados 

 

Especificamente, a indústria calçadista é a responsável por cerca de 69% do mercado 

de E.V.A., e sua principal utilização é em placas reticuladas e expandidas, numa das etapas 

para a sua produção Figura 2.1, e o corte em máquinas especiais, Figura 2.2, utilizadas na 

produção de solados, entressolas e palmilhas (PREZOTO 1990, apud GARLET & GREVEN, 

1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Placas articuladas de E.V.A.  Figura 2.2 - Máquina de recortar a placa de E.V.A.  
Fonte:  BEZERRA  2002 
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Porém, durante o processo de fabricação de calçados, são gerados dois tipos de 

resíduos. Os primeiros são inevitáveis, sobras das placas expandidas oriundas do processo de 

obtenção dos formatos dos calçados (cortes) e possíveis refugos de solado, entressola ou 

palmilha do calçado. O segundo é o pó oriundo do lixamento do calçado na fase de 

acabamento. Esse pó é relativamente fácil de processar, mas os resíduos das sobras das placas 

expandidas são de difícil e lento reaproveitamento.  

Este volume de resíduos excedente tem se mostrado um problema ambiental nas 

regiões que possuem pólos industriais de calçados, pois a deposição desses em aterros 

sanitários representa sérias implicações devido a sua baixa biodegradabilidade.  Além disso, 

sua incineração não é recomendada devido à liberação de gases tóxicos. 

Portanto, essa forma de aproveitamento dos resíduos das indústrias de calçados 

precisa ser repensada, pois devem se buscar formas seguras de destino para esses resíduos, e 

não a simples transferência dos problemas causados por eles de um local para o outro.   

 

 

2.5 - O  E.V.A.  Etileno Acetato de Vinila 

 

O  E.V.A., Etileno Acetato de Vinila, também conhecido mundialmente por Ethilene 

Vinil Acetate, é um polímero micro-poroso; sua molécula possui um alto peso molecular e é 

obtida pelo encadeamento sucessivo de pequenas unidades repetitivas de baixo peso 

molecular chamadas monômeros (HANSMANN & MUSTAFA, 1993), constituído de 

poliacetato de etileno vinil ou copolímero de etileno-acetato de vinila. No processo 

supracitado, o percentual de acetato de vinila define as características do composto final de 

E.V.A.. Na medida em que se tem maior quantidade de acetato de vinila, suas propriedades se 

assemelham às da borracha ou P.V.C. (Policloreto de Vinila) plastificado. Se diminuirmos 

esta quantidade, o E.V.A. assume características similares ao do polietileno de baixa 

densidade (PREZOTTO 1990 apud GARLET 1998).   

Os copolímeros de E.V.A. podem ser sintetizados em diversas porcentagens (em 

peso) de Acetato de Vinila e divididos em E.V.A. de baixa concentração (até 20% de E.V.A.) 

e E.V.A. de alta concentração (20% até 50%). No Brasil, as resinas utilizadas na produção de  
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placas para solados de calçados apresentam acetato de vinila em uma quantidade entre 19% e 

28% (C.T.C.C.A., 1993). 

Quanto ao comportamento térmico, os polímeros podem classificar-se em: 

a)  Termoplásticos, que são aqueles que permitem a sua fusão por aquecimento e, após o 

resfriamento, podem ser novamente moldados, podendo ser re-processados várias vezes; 

b)  Termofixos, ou termorígidos, que são os que, após serem moldadas, não permitem 

mais a possibilidade de fusão, ou seja, não podem ser re-processados, pois não se fundem, 

porém, quando são novamente aquecidos, decompõem-se. 

 

O E.V.A. é um polímero termofixo, sendo portanto bastante difícil de ser re-

processado. Ele é um composto micro-poroso constituído por uma resina de E.V.A., agente de 

expansão, agente reticulante e cargas, ativadores e auxiliares de processo, além de outros 

polímeros como a borracha (C.T.C.C.A., 1993 apud GARLET  & GREVEN 1997).  

O E.V.A., sendo um dos componentes da Indústria de calçados, gera, para 

determinados tipos de solado, um resíduo, que, conforme já foi visto nos trabalhos de 

GARLET (1998); BEZERRA (2002) e POLARI FILHO (2005), após sua reciclagem, podem 

ser utilizados como matéria-prima para a formação de um material. Este trabalho visa também 

a estudar a confecção de um novo produto, o Bloco de E.V.A. com Novas Geometrias (bloco 

EVANG), que servirá de base para produtos outros, que poderão ser utilizados em outros 

serviços na construção civil, tais como: 

a) Enchimento de lajes e contra-pisos, principalmente quando se necessita de uma laje 

com pequenas cargas; 

b)   Isolamentos acústicos entre pavimentos; 

c)   Isolamentos térmicos entre lajes; 

d)   Proteção mecânica em impermeabilização de lajes; 

e)   Redução de carga na estrutura; 

f)   Placas de forro para estabelecimentos comerciais, afim de reduzir os ruídos; 

g)   Fabricação de painéis, blocos e/ou placas pré-fabricadas, como elementos de 

vedação, sem função estrutural, e outros artefatos de concreto. 

O E.V.A. também é um produto que possuiu características físico-químicas 

diferenciadas dos demais elementos utilizados na construção civil, e ele, como resíduo na 

formação de um novo produto, pode apresentar algumas vantagens: 

a) Bom isolamento acústico, eliminando os ruídos dos ambientes; 
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b) Bom isolamento térmico, obtendo-se um maior conforto, reduzindo com isso o 

consumo de energia; 

c) Baixa densidade, reduzindo dessa forma a necessidade de usarem-se estruturas de 

grandes secções de concreto, facilitando o manuseio das mesmas, principalmente para 

o caso das peças pré-fabricadas; 

d) Boa mistura homogênea com um consumo de cimento, semelhante ou até um pouco 

menor, em alguns casos, comparado aos concretos convencionais; 

e) Boa resistência a compressão simples; 

f) Boa ductilidade, quando submetida a cargas, evitando-se assim uma ruptura brusca e 

descontrolada, como acontece com alguns elementos semelhantes; 

g) Menor custo devido às condições de se produzir elementos estruturais bem maiores, 

que melhoram a produtividade dos serviços; 

h) Menor custo devido à redução de carga nas estruturas. 

 

2.6 - O  concreto  leve 

 

2.6.1 – Generalidades 

 

Os concretos leves são bastante conhecidos pelo baixo peso específico que possuem 

e pela elevada capacidade de isolamento termo-acústico, enquanto os concretos possuem um 

peso específico entre 23,0 kN/m3 a 25,0 kN/m3. Eles têm o seu peso específico variando entre 

4,0 kN/m3 a 20,0 kN/m3, e a sua resistência varia entre 0,30 MPa a 70,0 MPa (NEVILLE, 

1997). Este grande intervalo, existente entre seu peso específico e sua tensão, deve-se ao fato 

de variações na composição de seus componentes. A grande variação de peso e resistência é 

explicada pela grande variedade de materiais empregados na obtenção deste tipo de concreto. 

Segundo MEHTA (1994), os agregados que podem ter aplicação na produção de 

concretos leves são aqueles que possuem massa unitária menor que 1.120 kg/m³, porém não 

são aceitáveis os orgânicos. Essa liberdade de aceitação para o concreto leve torna possível 

inclusive o uso de alguns resíduos industriais, podendo contribuir para a preservação do meio 

ambiente.  No entanto, sua baixa resistência, o alto consumo de cimento e a grande absorção 

de água são limitações do concreto leve em relação ao concreto comum. 

SPRATT (1960) afirma que são muitas as aplicações dos concretos com agregados 

leves, mas basicamente podemos classificá- las em três categorias: os concretos estruturais, os 

elementos de vedação e os isolamentos térmicos. 
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2.6.2 - Vantagens dos concretos leves 

 

O concreto leve possui muitas vantagens sobre os concretos convencionais, e, por tal 

procedimento, ele está restrito ao uso em alguns tipos de serviços dentro da construção. Como 

vantagens do mesmo, podem-se citar: 

a)  Alívio na carga da estrutura:  

O alívio nos elementos estruturais em uma edificação irá resultar em redução na 

seção dos elementos construtivos, lajes, vigas e pilares, com isso uma redução na quantidade 

de peças, o que influenciará diretamente na área interna dos cômodos; 

b)  Alívio na carga das fundações:  

Com o alívio nas cargas dos elementos estruturais, conseqüentemente haverá uma 

redução na dos pilares, reduzindo com isso as cargas das fundações, podendo as mesmas 

deixarem de ser do tipo profundas, estacas e/ou tubulões, e serem as rasas, bem mais 

econômicas. De imediato, pode-se afirmar que também será possível trabalhar em um solo 

com tensão admissível bem inferior, devido ao alívio de carga nas fundações (CAUSE; 

MONTENS 1992 apud NEVILLE 1997); 

c)   Redução no consumo de fôrmas:  

  Com a redução no consumo das fôrmas, conseguiremos de imediato uma redução no 

consumo do material natural, madeira, além do consumo de pregos, arame e mão de obra. Os 

concretos leves irão impor às formas uma baixa tensão, bem inferior aos concretos normais 

(NEVILLE, 1997); 

d)   Redução no consumo de ferragem:  

  Com uma baixa carga na estrutura, tem-se uma redução na seção de ferro a ser 

aplicada na obra, e com isso uma economia de modo geral do item concreto. BREMNER 

(1998) cita ainda uma outra enorme vantagem indireta que fica obscurecida pelas tarefas 

diretas da obra, que é a compensação do consumo de energia na produção de agregados leves 

em fornos rotativos, pela economia de energia gasta na confecção do varão do aço a ser 

utilizado nas obras com o concreto convencional; 

e)   Aumento na produtividade:   

  Devido às reduções acima apresentadas, pode-se obter uma maior produtividade no 

item concreto que será executado, pois, quanto mais leve o concreto, mais fácil de transportá-

lo; 
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f)   Bom isolamento termo-acústico:   

  O uso do agregado leve nos elementos estruturais irá reduzir a ação térmica nos 

ambientes, pois a baixa condutividade térmica é uma propriedade que melhora com a redução 

da massa unitária do material (SHORT; KINNIBURGH 1967, apud GARLET 1998); 

g)   Preservação do meio ambiente:   

  Com a redução no consumo de agregados naturais, evita-se a poluição e a degradação 

do meio ambiente; 

h)   Utilização de resíduos como agregados leves:   

  Especificamente, no caso do concreto com agregados leves, adiciona-se ainda a 

vantagem desses possibilitarem a utilização de resíduos industriais, o que representa uma 

alternativa para regiões onde as jazidas de agregados graúdos e principalmente miúdos estão 

sendo reduzidas (SOBRAL, 1994). Devido a tal fato, podem-se utilizar muitos dos resíduos 

sólidos industriais, o que conseqüentemente contribui para a preservação do meio ambiente, e, 

devido a isso, analisando-se o caso em estudo, verifica-se que o resíduo do E.V.A. é um 

material que se encontra enquadrado nesta pesquisa. Como a massa unitária dos materiais 

pesquisados variou de 1.000 kg/m3 a 1.800 kg/m3, daí o mesmo poderá ser utilizado dentro 

dos concretos leves estruturais, desde que atenda a todas as exigências das Normas 

Brasileiras.  

  

 

  2.6.3 - Limitações no uso dos concretos leves 

 

  O concreto leve, como qualquer outro material, tem suas limitações, pois, devido a 

sua composição, ele poderá enquadrar-se dentro das normas nos seus limites de atuação, sem 

qualquer problema. Aqui citamos alguns destes limites: 

a)   Grande índice de absorção d´água:  

  Esta é uma característica muito particular dos concretos leves, devido a sua alta 

porosidade. Possui um alto índice de absorção de água (NEVILLE 1997), e, devido a isso, o 

agregado leve absorve uma certa quantidade de água da mistura necessária para a hidratação 

do cimento. O valor desta absorção varia muito, dependendo do tipo de agregado e do seu 

grau de saturação, que poderá ser bem alto, se for utilizado seco, ou poderá ser baixo, se o 

agregado a ser utilizado for imerso previamente em água e ficar saturado.  Quando o agregado 

passa por uma secagem ao ar, ele pode absorver entre 70 kg e 100 kg de água por metro 

cúbico de concreto.  Para o ACI 213R – 87, segundo NEVILLE (1997), geralmente após 24 
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horas, a absorção do agregado leve está entre 5% e 20% em relação à massa do material seco. 

Portanto é importante que o agregado leve seja imerso em água antes de compor a mistura, 

caso contrário o mesmo irá absorver a água do amassamento, ocorrendo com isso vazio nos 

concretos que poderão chegar a comprometê- lo (SMEPLASS et al, 1992 apud NEVILLE 

1997); 

b)   Dificuldade de controlar o fator água/cimento:   

  Devido ao prévio umedecimento do agregado, fica difícil controlar o fator 

água/cimento da mistura. ZHANG; GJORV (1991) apud NEVILLE (1997) advertem que o 

mesmo precisa de algum tempo para completar sua absorção e a hidratação do cimento; 

segundo os mesmos autores, a velocidade de absorção está relacionada com o tipo de 

revestimento da superfície do agregado e com o seu sistema de poros internos; 

c)   Consumo elevado de cimento:   

  Para a maioria dos casos, utiliza-se um consumo de cimento acima do comparado 

com os concretos normais, o que onera o custo do mesmo, MEHTA (1994); SOBRAL (1996); 

NEVILLE (1997); porém deve-se analisar o projeto como um todo, e não apenas se limitar ao 

custo dos materiais isoladamente (NEVILLE 1997); 

d)   Resistência inferior aos convenciona is:   

  Normalmente são concretos que possuem uma baixa resistência em relação aos 

concretos convencionais, e por isso ele não poderá ser utilizado para todo e qualquer tipo de 

serviço. 

 

2.6.4  - Classificação, usos e características dos concretos leves 

 

  Algum tempo atrás, foi sugerido que o concreto leve poderia ser definido como o 

resultante da utilização de agregados leves, definição que foi em pouco tempo contestada por 

SHORT & KINNIBURGH (1967) apud GARLET (1998). 

  CAÑAS et al (2001) sugere o uso dos concretos leves para enchimento e isolamento 

térmico ou acústico, e esses devem possuir uma densidade compreendida entre 1.000 kg/m3 e 

1.400 kg/m3.  
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O ACI 213R-87 classifica os tipos de concretos leves em função de sua massa unitária e sua 

aplicação (NEVILLE,1997) em três tipos de concreto, quais sejam: 

 

•  O Concreto Leve Estrutural:  

 É aquele que possui uma massa unitária compreendida entre 1.350 kg/m3 e 1.900 

kg/m3 ; é utilizado para fins estruturais, desde que possua uma resistência mínima à 

compressão de 17 MPa (em corpos cilíndricos); 

•  O Concreto Leve de Resistência Média:  

  É aquele  que possui uma massa unitária compreendida entre 800 kg/m3 e 1.350 

kg/m3 ; é utilizado para situações que não sejam submetidas a grandes esforços, possui uma 

moderada característica de isolação térmica e uma resistência à compressão entre 7 MPa e 17 

MPa (em corpos cilíndricos); 

•  O Concreto de Baixa Massa Unitária:  

  É aquele que possui uma massa unitária compreendida entre 300 kg/m3  e 800 kg/m3; 

é utilizado para fins não estruturais, geralmente como isolação térmica, e possui baixa 

resistência, com valores menores que 0,7MPa a 7 MPa (em corpos cilíndricos).  

 

  SPRATT (1960) apud GARLET (1998) mostra que os concretos leves possuem uma 

massa unitária variando em função do agregado e do teor de umidade, do traço e do grau de 

compactação, daí porque a utilização dos mesmos varia em função dessa massa unitária e 

assim classificam a utilização da seguinte forma: 

a) Para o uso de isolamento térmico, o concreto leve deve possuir uma massa unitária 

entre 300 kg/m3 e 800 kg/m3; 

b) Para o uso como elementos de vedação, o mesmo deve possuir uma massa unitária 

entre 800 kg/m3 e 1.350 kg/m3; 

c)  Já para o uso de elementos estruturais, eles devem possuir uma massa unitária acima 

de 1.350 kg/m3. 

 

  RILEN (1978) apud GARLET (1998) nos mostra um quadro onde apresenta as várias 

características dos concretos leves (Quadro 2.2). 
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Quadro  2.2  -  Classificação funcional dos concretos leves  

Fonte:   RILEM  (1978), apud  GARLET  (1998) 

 

  2.7 - Pesquisas com reciclagem de E.V.A. na construção civil 

 

  O estudo deste aproveitamento é recente e iniciou-se com uma pesquisa desenvolvida 

por GARLET (1998), em Porto Alegre, quando procurou analisar a quantidade de resíduo de 

E.V.A. que podia ser incorporado a uma determinada dosagem, a fim de produzir um bloco 

viável para as alvenarias de fechamento. Mostrou também que a produção do bloco consiste 

em um processo simples e barato, mas, apesar da simplicidade na moldagem, é preciso uma 

determinada atenção na produção, devido a sua baixa massa unitária. As propriedades físicas 

do concreto endurecido apresentam elevados valores de absorção de água e índice de vazios 

neles existentes. Observou ainda que, em virtude das características específicas dos agregados 

de E.V.A., as propriedades físicas e mecânicas dos concretos de E.V.A. são inferiores à 

maioria dos concretos com agregados leves, quando comparados com outros de massa unitária 

similares. Sua resistência à compressão somente permite o seu emprego para usos sem 

funções estruturais, mas reverenciou como uma das propriedades mais marcantes deste tipo de 

concreto sua baixa rigidez.  

  Posteriormente prosseguiu-se com BEZERRA (2002), afirmando que, para uma 

dosagem de 1:3 (cimento Portland x agregados, em volume), permitem-se boas condições 

para a fabricação de blocos, sem deixá- los muito frágeis, para serem manuseados. Verificou 

também que se poderia aproveitar até 70% de incorporação do resíduo sem um determinado 

tratamento térmico, utilizando o tratamento término nos resíduos, o que melhora as suas 

características físicas; poder-se-ia tornar útil uma incorporação de até 80%. A variação no teor 

da incorporação do resíduo depende muito do tipo de agregado de E.V.A. utilizado. Outros 

traços com menores consumos de aglomerantes também podem ser utilizados, mas não se 

  CONCRETOS DE AGREGADOS LEVES 

Classe I II III 
Utilização no concreto Construção Const. e isolamento Isolamento 
Densidade (kg/m3) < 2000 Não estipulada Não 

estipulada 
Resistência à compressão (MPa) > 15,0 >3,5 > 0,5 
Coeficiente de condutividade térmica (W/mK) - < 0,75 < 0,3 

CONCRETOS AERADOS 
            Classe II III 
Utilização no concreto Construção e is olamento Isolamento 
Densidade (kg/m3) Não estipulada Não estipulada 
Resistência à compressão (MPa) > 2,5 > 0,5 
Coeficiente de condutividade térmica (W/mK) < 0,75 < 0,3 
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conseguiu obter uma resistência mínima exigida para as normas de blocos de concreto. 

Observou também que, quanto menor a granulometria do resíduo, melhor é o acabamento da 

superfície dos blocos; que os mesmos são facilmente cortados, serrados e furados, o que o 

torna viável na execução das instalações. 

  Os resultados de GARLET (1998) confirmam que o concreto leve de E.V.A. pode ser 

aproveitado na produção de blocos de vedação, sem função estrutural, utilizando-se o traço 

em volume 1:5 (cimento e agregados), com a inclusão de 40% de agregados de E.V.A.. Eles 

apresentaram uma resistência  0,81 MPa e uma absorção de água de 12,4% para a fabricação 

de blocos com (14 x 19 x 39)cm. 

  BEZERRA (2002) estudou diversas séries de blocos de vedação fazendo uso do traço 

em volume 1:3 (cimento e agregado) variando a quantidade de incorporação e tipo do 

agregado E.V.A., no intervalo de 40% e 100%. Alguns valores são apresentados no Quadro 

2.1. Convém ressaltar que BEZERRA (2002), para alguns traços, empregou o tratamento 

térmico nos agregados de E.V.A.. 

 

Tabela  2.1 - Traços sugeridos para fabricação de blocos de vedação 

 

 

 

 

 

 

*      agregado com tratamento térmico 

**     agregado sem tratamento térmico 

Fonte:   BEZERRA (2002) 

 

  Tal procedimento consiste em imergir o agregado de E.V.A. em um recipiente com 

água a 100 oC por um período de aproximadamente 30 minutos, provocando com isso uma 

redução de 75% do seu volume antes da imersão, deixando dessa forma o agregado mais 

denso, melhorando a resistência à compressão e sua absorção, nos referidos blocos 

(BEZERRA, 2002).  

 

 

 

 

Dmáx E.V.A 
(mm) 

Traço unitário 
(cim:areia:E.V.A., em volume) 

fc28 dias 
(MPa) 

absorção 
(%) 

*    6,3 1: 0,9 (30%): 2,1 (70%) 2,53 7,03 

*    9,5 1: 0,9 (30%): 2,1 (70%) 2,41 6,22 

**  9,5 1: 1,2 (40%): 1,8 (60%) 1,61 8,77 
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  2.7.1 - Concreto leve com resíduos de E.V.A.  

 

  O copolímero de E.V.A. foi descoberto através de pesquisa experimental, por volta 

de 1938, mas somente, em 1960, surgiram as primeiras indústrias.  Sua aplicação no setor 

calçadista ocorreu a partir de 1970, quando se verificou sua excelente propriedade para 

confecção de sandálias, que ofereciam vantagens outras sobre as demais de padrões 

semelhantes, tais como menor encolhimento, fácil processamento, menor densidade, maior 

durabilidade e o seu custo era compatível como das demais do mercado.  

  Na atualidade, a principal aplicação do E.V.A. é na confecção de placas para 

produção de chapas reticuladas e expandidas. Com tais placas se confeccionam diversos tipos 

de calçados tais como palmilhas, solados, enchimento e entressolas, que são peças utilizadas 

na confecção do tênis, sandálias termoformadas, sapatos casuais etc..  GARLET (1998) cita a 

utilização do E.V.A., em muitos outros produtos, tais como: 

a) Nas embalagens de alimentos, nos congelados, em revestimentos de papel, em tubos 

compressíveis; 

b) Nos vestuários: em aventais, nos revestimentos de fraldas, dentre outros; 

c) Na medicina: nas luvas cirúrgicas, nos dosadores; 

d) Nas comunicações e na eletricidade: nos fios flexíveis e revestimentos de cabos; 

e) Na agricultura: nos secadores, nas cobertas de estufas e nas mangueiras; 

f) No asfalto: para alterar as propriedades ligantes e betuminosas dos mesmos; 

g) Na construção civil: nos painéis de forro de teto e pisos industriais; 

h) Nos usos diversos: em brinquedos flexíveis, nas flores artificiais, nos artigos 

esportivos. 

  Segundo o C.T.C.C.A. (1993) apud GARLET (1998), o E.V.A. é um composto 

micro-poroso constituído dos seguintes elementos: resina de E.V.A., ativadores, cargas, 

auxiliares de processo, agentes de reticulação, agentes de expansão e outros polímeros. Daí se 

obtém, com o processo de fabricação as placas expandidas, para a confecção dos solados, e 

posteriormente após a estampagem, nos formatos e tamanhos desejados, surgem os resíduos 

dos solados, os quais, em formas de aparas, são parcialmente reaproveitadas no processo de 

fabricação. 
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                                                                                           Figura 2.3 -  Estoque de resíduos de E.V.A. 

 

 

 

  Sua deposição em aterros sanitários tem trazido implicações, devido à dificuldade de 

degradação do mesmo no meio ambiente (material não biodegradável) e tendo a possibilidade 

ainda de contaminá-lo, desde que sua incineração também não é recomendada, devido à 

geração de gases tóxicos. 

  GARLET (1998) afirma que muitas indústrias depositam esses resíduos a céu aberto, 

o que causa problemas ambientais. Segundo o mesmo autor, algumas indústrias lançam esses 

resíduos em depósitos clandestinos, sem tomar nenhum cuidado.  

  Essas sobras são estocadas em sacos dentro de galpões Figura 2.3, e posteriormente, 

quando ultrapassam sua capacidade de armazenamento, são transferidas às indústrias 

cimenteiras, que aproveitam o potencial de combustão deste resíduo, na queima dos fornos 

rotativos, dividindo o consumo com o óleo BPF, para a fabricação do clinker. Porém, esse 

tipo de trabalho não é aconselhado, pois, com a queima do mesmo, há liberação de gases de 

enxofre e com isso aumenta de forma despercebida, o teor de sulfato na produção dos 

clinkeres dos cimentos Portland, aglomerante hidráulico mais utilizado na construção civil. 

Isso tem sido umas das causas de deterioração nos concretos estruturais, devido à formação 

retardada de produtos expansivos no concreto endurecido, a qual se encontra diretamente 

relacionada a esse aumento de teor de sulfato nos aglomerantes e na microestrutura dos 

concretos de cimento Portland (COLLEPARDI, 1999).  

  Desta forma, é importante que se estude e se pesquise cuidadosamente a reciclagem 

dos resíduos da indústria de calçados, para se ter certeza dos impactos ambientais causados no 

processo como um todo.  

  Apesar de possuírem um consumo de cimento um pouco superior ao do concreto 

convencional, justifica-se o uso e a aplicação do mesmo, pois necessário se faz analisar o 
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processo como um todo, e não só na fabricação do bloco, observando o proveito de outras 

características que o mesmo possui (GARLET; GREVEN, 1996).   

  O concreto leve de E.V.A. possui todas as características do concreto leve padrão, 

com uma única diferença, que é a incorporação do agregado artificial de E.V.A., proveniente 

da indústria de calçados. Em uma dosagem pré-estabelecida, e este percentual de mistura 

(poderá ser desde 50% de E.V.A., para alguns casos, quando se deseja maiores resistências a 

compressão, até o percentual de 100% de E.V.A., quando se deseja uma peça com uma massa 

unitária e uma resistência bem pequena).  Ele é um produto bastante dúctil, e capaz de sofrer 

deformações acentuadas quando solicitado, e GARLET (1998) apresenta um módulo de 

deformação mínimo de 60 MPa, para as dosagens de 1:3 com 100% de incorporação de 

E.V.A. e 1:7 com 80% de incorporação de E.V.A., e um valor máximo de  2.500 MPa, para a 

dosagem 1:3 com 60% de incorporação de E.V.A.. O valor máximo deu-se a uma massa 

unitária do concreto de aproximadamente 1.352 kg/m3. O mesmo autor afirma que o concreto 

leve de E.V.A. apresenta algumas características que devem ser observadas, pois diferenciam 

bastante dos concretos normais, em alguns casos, como se verifica no Quadro 2.3. 

 

Quadro 2.3 - Características dos concretos leves 

• A massa unitária e específica do compósito é inversamente proporcional à 
quantidade de agregado de E.V.A. presente na mistura; 

• Os métodos convencionais utilizados para medir a trabalhabilidade de concretos 
normais (“slump test” e “Graf”) não se adaptam muito ao concreto leve de 
E.V.A., como já era de se esperar; 

• Existe uma contribuição positiva do agregado de E.V.A. na resistência à tração 
na flexão do concreto em estudo, apresentando um valor ótimo, voltando a cair 
com novo acréscimo deste agregado; 

• O índice de vazios varia diretamente com a quantidade de agregado de E.V.A. 
presente na mistura; 

• Os baixos valores para o módulo de deformação indicam a grande ductilidade 
do material; 

• A resistência à tração por compressão diametral é inversamente proporcional ao 
consumo de cimento e ao teor de agregado de E.V.A. na mistura, sendo o efeito 
do consumo de cimento mais significativo;   

• Os resultados da resistência à compressão encontrados para o concreto leve de 
E.V.A. somente possibilitam o seu emprego em funções não estruturais, tais 
como: 

• Isolamento térmico; 
• Enchimento em lajes e contrapisos; 
• Elementos pré-moldados não portantes (blocos e painéis de fechamento). 

Fonte:  GARLET, 1998 
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  2.8 - As Alvenarias  

 

  2.8.1 - Generalidades:  

 

  Define-se como alvenaria um conjunto de tijolos ou blocos, coeso e rígido, unidos 

entre si por argamassa (SABBATINI, 1984 apud CALÇADA, 1998), podendo ser empregada 

na confecção de diversos elementos na construção civil, tais como paredes, sapatas, abóbadas 

etc. As paredes podem funcionar como um elemento estrutural, recebendo e transmitindo 

cargas diversas existentes na edificação. Também pode funcionar simplesmente como um 

elemento de vedação, que são aquelas que não estão dimensionadas para resistir às cargas 

verticais além do seu peso próprio, e assim possuem características técnicas, tais como: 

a) Resistência mecânica; 

b) Isolamento termo-acústico; 

c) Resistência ao fogo; 

d) Estanqueidade; 

e) Durabilidade. 

 

  Um dos componentes das paredes são os blocos, e os tipos mais utilizados na região 

nordeste são: 

a) Blocos cerâmicos (predominantemente); 

b) Blocos de concreto. 

 

  Os blocos cerâmicos vazados são aqueles moldados com arestas vivas retilíneas, 

produzidos a partir da cerâmica vermelha (Figura 2.4), tendo sua  formação obtida pela 

queima em alta temperatura (> 800º C), após o processo de extrusão.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Blocos cerâmicos      Figura 2.5 -  Blocos de concreto 
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  Os blocos de concreto são regulares e retangulares, produzidos com materiais como 

cimento Portland, areia, pedrisco, pó de pedra e água (Figura 2.5). Sua fabricação dá-se pela 

moldagem em uma prensa hidráulica vibratória (Figura 2.6), e os mesmos são obtidos através 

de uma dosagem racional dos componentes e possuem as características, conforme se vê na 

Tabela 2.2. O equipamento tem uma influência fundamental na produção do bloco, de forma 

que é possível obter peças de grande regularidade e com faces e arestas de bom acabamento, 

podendo ser utilizados sem maiores problemas para as alvenarias, até mesmo, sem 

revestimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6  - Vibro prensa    Figura 2.7  - Bloco E.V.A. convencional 

 

 

  Os blocos de E.V.A. convencional (Figura 2.7) são também blocos de concreto 

retangulares, mas atualmente utilizados apenas como elementos de vedação, confeccionados 

com resíduos de E.V.A. triturados, materiais diversos como cimento Portland, areia e água. 

  Sua fabricação dá-se pela moldagem em uma vibro-prensa (Figura 2.10), e a mesma é 

obtida através de uma dosagem racional dos componentes e, dependendo do seu uso, podem-

se utilizar dimensões diversas, alterando somente a matriz de moldagem. Os blocos de 

vedação mais utilizados nas construções possuem as seguintes características (Tabela 2.2). 
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Tabela 2.2  - Valores admissíveis para à resistência à compressão das unidades em função da sua aplicação 
material utilizado. 

 

( * ) Valor não explicitado. 

 

  2.8.2 - Tipos de Alvenarias:  

 

  RAMALHO e CORRÊA (2003) classifica os materiais em 

  Quanto aos tipos de blocos mais utilizados no Brasil, são: 

a) os cerâmicos; 

b) os Silico-calcáreos; 

c) os de concreto.   

 

  Quanto a sua forma, os blocos podem ser classificados como maciços e vazados, 

podendo ainda ser denominados de tijolos ou blocos respectivamente, classificação esta feita 

em função da área vazada da unidade, se a mesma possuir um valor de no máximo 25% da 

área total são considerados tijolos e se possuírem uma área vazada superior a 25% considera-

se bloco. 

  Quanto ao seu uso, as alvenarias podem ser classificadas como estruturais e de 

vedação, classificação esta feita em função da resistência à compressão dos blocos. Na Tabela 

2.2, foram indicados os valores admissíveis para a resistência à compressão dos tipos em 

função do seu uso. 

 

  2.8.3 - Resistência à compressão nas alvenarias 

 

  As resistências à compressão das alvenarias são bastante estudadas, e o motivo de tal 

fato é que, embora sofram ação de vários tipos de solicitações, os predominantes são os 

Resistência mínima 

(MPa) Aplicação Material Norma 

Média Individual 

Concreto NBR 6136 4,5 * 
Estrutural 

Cerâmica NBR 7171 4,5 * 

Concreto NBR 7173 2,5 2,0 
Vedação 

Cerâmica NBR 7171 1,0 * 
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esforços, de compressão (CALÇADA, 1998); a determinação de sua resistência é obtida 

através da realização de ensaios na parede propriamente dita e dos ensaios de prisma.   Sabe-

se que a alvenaria é constituída por blocos ou tijolos e pela argamassa de assentamento que os 

une. Dessa forma, para se analisar a resistência à compressão sobre a mesma, é necessário 

conhecer o comportamento de cada um desses elementos. Segundo RAMALHO e CORRÊA 

(2003), dos fatores que influenciam na força à compressão das alvenarias, a resistência dos 

blocos são os que mais interferem. De acordo com os mesmos autores, geralmente há uma 

correlação direta entre eles, ou seja, quanto maior a resistência do bloco, maior a resistência 

da parede. 

 

  2.8.4 - Eficiência nas alvenarias: 

 

  Na análise da resistência à compressão de uma parede, há um fator que é considerado 

de extrema importância, que é a eficiência. Denomina-se eficiência a relação entre a 

resistência da parede e a resistência dos blocos ou tijolos que a compõem. Esta varia bastante, 

em função da forma da mesma, do tipo de material que a constitui e da resistência da unidade, 

bloco ou tijolo que a compõem. A eficiência possui uma correlação indireta com a resistência 

do bloco, que a constitui, ou seja, quanto maior a resistência do bloco, menor é a eficiência da 

parede (RAMALHO e CORRÊA, 2003). Para os tipos de blocos mais utilizados hoje, no 

Brasil (cerâmicos e concreto), considera-se que os blocos cerâmicos oferecem uma menor 

eficiência que os blocos de concreto; esta correlação pode-se ver na Tabela 2.3 (RAMALHO 

e CORRÊA, 2003), utilizando-se para a confecção das paredes de argamassa usuais. O estudo 

da eficiência mostra que os resultados finais das paredes são mais importantes que os 

resultados dos blocos isoladamente. 

 

Tabela 2.3  -  Valores da eficiência das paredes ( parede x bloco) 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte:  RAMALHO  e  CORRÊA, 2003 

 

Eficiência 
Bloco 

Valor mínimo Valor máximo 

Concreto 0,40 0,60 

Cerâmico 0,20 0,50 
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  CALÇADA (1998), RAMALHO E CORRÊA (2003) comentam que a resistência à 

compressão das argamassas nas alvenarias não são características importantes para o bom 

desempenho da mesma  como um todo, quando essas forem menor que 40% da resistência do 

bloco. 

  A fim de se construir uma alvenaria de boa qualidade e condição técnica que 

satisfaça a prescrição das normas, devem-se observar os cuidados descritos a seguir, a fim de 

se evitar o desperdício de blocos, causando o resíduo gerado em grande quantidade nas obras: 

 

a) Fazer a escolha adequada para o padrão da obra; 

b) Orientar a elevação das mesmas: primeira fiada, cantos, amarrações de tijolos, 

amarrações de paredes, amarrações de cantos, prumos, níveis, esquadros; 

c) Especificar o tipo de argamassa de assentamento adequado à alvenaria desejada; 

d) Especificar e conhecer o tipo de amarração; 

e) Especificar os tipos de reforços nos vãos das alvenarias; 

f) Marcação no momento adequado dos vãos de portas e janelas.  
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E METODOLOGIA 

 

 

3.1 -  Generalidades 

 

A parte experimental consta primeiramente de uma descrição dos materiais e 

métodos empregados na produção, moldagem e ensaios dos blocos e painéis constituídos com 

os blocos EVANG durante o trabalho. 

O objetivo deste trabalho foi a escolha de uma família de blocos de concreto 

utilizando o resíduos de E.V.A. como agregado leve na dosagem do concreto e posteriormente 

se fazer os testes de resistência dos blocos e painéis que constituem esta família.   

Os resíduos de E.V.A. utilizados nesta pesquisa foram coletados diretamente de 

um galpão de uma empresa, onde foram triturados na granulometria estudada 9,5mm, 

ensacados e posteriormente foram transportados para o laboratório da UFPB (LABEME)..  

Caracterizou-se o resíduo de E.V.A. coletado através das análises físicas,  através 

dos ensaios de massa unitária em estado solto e granulometria. 

A partir dos dados publicados nas literaturas (GARLET, 1998; BEZERRA 2002 e 

POLARI FILHO, 2005) utilizaram-se as dosagens já estudadas e partiu-se para o preparo, 

moldagem e os ensaios de resistência à compressão dos blocos e painéis.  

Para a mistura utilizou-se o traço 1:3 (cimento : agregados), em volume) e um teor 

de agregado artificial de E.V.A. variando entre 60% e 80%, em substituição do agregado 

natural (areia) Para a realização dos ensaios de resistência à compressão foram estudados seis 

amostras por cada análise de blocos EVANG (11,50cm x 26,50cm e 59cm) para cada idade 7 

e 28 dias. Já para a realização do ensaio de absorção de água foram moldados três blocos, para 

cada teor de EVA no bloco EVANG. 
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3.2 -  Fluxograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E s t u d o      E x p e r i m e n t a l 

Trituração do resíduo em forma de aparas para obtenção 

do agregado leve de E.V.A.   -   D
máx

 =   9,5 mm 

 

Estudo de um projeto de blocos com Novas Geometrias satisfazendo as normas 

técnicas para os projetos habitacionais, de modo a se conseguir uma melhor 

produtividade com os mesmos. 

Execução dos painéis e determinação da resistência a compressão dos mesmos. 

R e s u l t a d o s  e  d i s c u s s õ e s 

C O N C L U S Õ E S 

Caracterização dos agregados: 

a) Natural = Areia    e    b) Artificial =  Resíduos de E.V.A.  

Confecção dos blocos  

de EVANG 

Determinação da resistência à 

compressão 

Determinação da absorção 

de água 

Caracterização do aglomerante: 

Cimento  CP II Z  32  RS   

E S T U D O   T E Ó R I C O 

R e v i  s ã o       B i b l i o g r á f i c a 
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3.3. – Caracterização dos Materiais 

 

3.3.1. – Agregado Miúdo Natural 

Os agregados naturais foram qualificados segundo as Normas Brasileiras 

conforme descritos abaixo: 

a) Determinação da massa específica aparente - NBR 9778/86 

b) Determinação da massa unitária (estado solto) - NBR 7251/82 

c) Determinação da composição granulométrica - NBR 7217/87 

d) Determinação do módulo de finura do agregado   - NBR 7211/05 

O agregado miúdo utilizado durante todo este trabalho foi a areia quartzoza, 

apresentando uma coloração banco neve, tendo sido extraída do Rio Caxitu (Paraíba), 

possuindo as seguintes características conforme Tabela 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A mesma foi considerada como a areia fina, pois se encontra, segundo a NBR 

7211/83, dentro com um percentual de 50% retido entre as peneiras # 0,30 e # 0,15, o que é de 

suma importância, para melhorar o acabamento da superfície do bloco. 

 

3.3.2 – Agregado de E.V.A. – (Agregado artificial) 

 

3.3.2.1. – Generalidades 

Todo o resíduo utilizado nesta pesquisa foi coletado diretamente do depósito de 

uma indústria produtora de placas de E.V.A.. Ele foi obtido a partir das aparas (sobras) Figura 

3.1, na confecção dos solados de sandálias, sendo nos fornecido ensacados (Figura 3.2), após 

ter sido triturado em moinho de facas (Figura 3.3), que é utilizado na indústria de calçados 

para reduzir o volume dos resíduos lá encontrados a fim de facilitar a estacagem dos resíduos. 

Utiliza-se a peneira de corte com malha circular (Figura 3.4), e Dmax = 9,5 mm, que 

posteriormente era submetido à pesagem. 

Propriedades Valor 

Massa unitária em estado solto 1.638,27 kg/m3 

Dimensão máxima 2,40  mm 

Módulo de finura 1,92 

Tabela 3.1  -  Características do agregado miúdo natural (areia) 
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Esse resíduo foi estocado no laboratório do Centro de Tecnologia da UFPB - 

LABEME (Laboratório de Ensaios de Materiais e Estruturas), sendo realizados ensaios de 

caracterização para uso com o agregado artificial leve, tais como os ensaios de granulometria, 

diâmetro máximo, módulo de finura e massa unitária no estado solto, conforme se verifica na 

Tabela 3.2, os quais posteriormente seriam pesados.  

 

3.3.2.2. – Principais Propriedades do E.V.A. 

 

a) As principais características do E.V.A. aplicado na indústria de calçados são: 

b) Flexibilidade e tenacidade, mesmo em baixas temperaturas; 

c) Elasticidade similar à da borracha; 

d) Baixa Toxidade; 

e) De fácil molde por extrusão, injeção e filmagem (tubular) ou placas; 

f) Baixo preço; 

g) É um material termo fixo, ou seja, podem ser modificados irreversivelmente por 

aquecimento. 

 

3.3.3 - O Cimento 

 

3.3.3.1 – O Cimento Portland CP II – 32 RS 

 

Para o caso da pesquisa, utilizou-se o cimento CP II Z - 32 RS, do fabricante 

CIMENTO POTY da Paraíba - CIPASA e que é de um cimento recomendado para as obras 

de engenharia civil, bem como para a produção de elementos vazados, elementos pré-

moldados, artefatos de cimento. Este cimento é composto e contém um teor de até 12% de 

pozolana, sendo também característica sua a resistência ao sulfato; suas principais 

caracterísiticas físicas e químicas encontram-se apresentadas nas Tabelas 3.3 e 3.4, 

respectivamente, em observância às respectivas normas. 
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            Tabela 3.2  – Características do agregado artificial (resíduo de E.V.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Propriedades Valor 

Massa unitária em estado solto 107,15 kg/m3 

Dimensão máxima 9,50 mm 

Módulo de finura 5,83 

  

  

Figura 3.2 -   Resíduo do E.V.A. ensacado e 

estocado  na empresa 

Figura 3.1 -   Sobras das placas após a 

estampagem 

Figura 3.4 -   Peneira para escolher a 

granulometria do agregado artificial (E.V.A) 

Figura 3.3 -   Moinho de facas para 

 triturar o resíduo 
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Ensaios Físicos Norma ABNT Especificações Resultados 
Finura Malha nº 200 (%) NBR 11579/91 ≤ 12,0 1,6 
Massa Específica (g/cm3) NBR NM 23/01 - 3,02 
Massa Unitária (g/cm3) - - 1,2 
Área Esp.(Blaine) (cm²/g) NBR NM 76/98 ≥ 2600 3700 
Início de Pega (h:min) NBR 11581/91 ≥ 1:00 2:40 
Fim de Pega (h:min) NBR 11581/91 ≤ 10:00 3:40 
Expansibilidade a quente NBR 11582/91 ≤  5,0 0,50 
Resistência 1dia (MPa) NBR 7215/96 nd 13,5 
Resistência 3dias (MPa) NBR 7215/96 ≥ 10 25,0 
Resistência 7dias (MPa) NBR 7215/96 ≥ 20 30,0 
Resistência 28dias (MPa) NBR 7215/96 ≥ 32 39,0 

Ensaios Químicos Norma ABNT Especificações Resultados 

Perda ao Fogo (%) NBR 5743/89 ≤  6,5 5,20 

Dióxido de Silício – SiO2 (%) NBR 9203/85 - 23,00 

Óxido de Alumínio – Al2O3 (%) NBR 9203/85 - 6,20 

Óxido de Ferro – Fe2O3 (%) NBR 9203/85 - 3,00 

Óxido de Cálcio – CaO (%) NBR 9203/85 - 57,00 

Óxido de Magnésio – MgO (%) NBR 9203/85 ≤  6,5 2,20 

Anidrido Sulfúrico – SO3 (%) NBR 5745/89 ≤  4,0 2,30 

Anidrido Carbônico – CO2 (%) NBR 11583/90 ≤  5,0 4,0 

Óxido de Cálcio Livre - CaO Livre NBR 7227/90 - 1,20 

Resíduo Insolúvel (%) NBR 5744/89 ≤  16,0 11,00 

Tabela 3.3 -  Características físicas do cimento e os limites admitidos por norma 

Tabela 3.4. – Composição química do cimento e os limites admitidos por norma. 
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3.3.4. – Água de Amassamento 

 

Nos ensaios foi usada água fornecida pelo sistema de abastecimento de água da 

UFPB (Universidade Federal da Paraíba que recebe a mesma da CAGEPA – Companhia de 

Água e Esgoto do Estado da Paraíba), apresentando cor transparente, comumente utilizada na 

construção civil. 

 

3.4. – Trabalho Experimental 

 

3.4.1. – O Projeto do bloco E.V.A. Nova Geometria (bloco EVANG) 

Para o desenvolvimento das novas dimensões do bloco (EVANG), partiu-se de um 

estudo com o objetivo de definir uma família desses blocos, não estruturais, com dimensões 

acima do convencional. Este produto tende a aumentar a produtividade na execução das 

alvenarias, explorando sua leveza e ainda contribuindo para a baixa geração de resíduos de 

construção durante sua aplicação. Para tal projeto (desenho, fôrma, dimensões), foi necessário 

um estudo comparativo com os demais blocos (cerâmica e conc reto) existentes na região 

(Figura 3.5), analisando as suas dimensões, comprimento, largura, altura e consumo de 

elementos por m2, a fim de definir uma geometria que possibilitasse a execução dentro de um 

determinado vão de vedação, que obedecesse uma modulação adequada aos padrões da 

região..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaram-se todos os cuidados com as amarrações entre os blocos e as paredes 

(Figura 3.6) atendendo ainda o nivelamento a que os mesmos iriam ser submetidos na prática 

construtiva das alvenarias executadas nas edificações. Embasados em padrões arquitetônicos  

 

Figura 3.5 - Bloco cerâmico, bloco de 

concreto e bloco EVANG 



 68

referenciais para o dimensionamento do bloco EVANG, consideraram-se os níveis de peitoris, 

portas, janelas, cintas etc. (Figura 3.7), com a intenção de se evitar cortes nos mesmos, 

aproveitando também a vantagem da redução do peso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura   3.6  -  Cuidado nas amarrações dos blocos, paredes e cantos com os blocos  EVANG 

 

 

 
Figura 3.7 - Análise dos blocos existentes na região, comparando-se com as normas  

para o projeto do bloco  EVANG 
 

 

Paralelamente a esta etapa, foi analisada também, em forma de desenhos, a 

aplicação do bloco EVANG em um projeto de habitação popular padrão da Caixa Econômica 

Federal. Este estudo teve por finalidade a verificação e a adequação das suas novas dimensões 

aos vãos de vedação do projeto estudado, observando, mais uma vez, a compatibilidade entre 

as dimensões dos mesmos, e suas amarrações (bloco/bloco e bloco/parede), não esquecendo 

de analisar as demais características deste estudo, produtividade e peso. Como o bloco 

EVANG é fora dos padrões normais de mercado, com dimensões acima dos existentes, não 

existe nenhuma fábrica de equipamentos que o produza (bloqueiras), Figura 3.8, máquina para 
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produzir blocos, com matrizes nas dimensões iguais ou até mesmo equivalentes ao bloco 

projetado.  

 

 

 

 

 

 

            Figura 3.8 - Máquina de moldar blocos de  
                               concreto convencional 

 

 

 

 

Dessa forma, foi necessário fazer um projeto de uma forma metálica (Figuras 3.9 

e 3.10), para a confecção do novo bloco, obedecendo às modulações que mais se adaptam aos 

padrões da região, não esquecendo que o bloco seria produzido, moldado e desmoldado 

manualmente. Devido a sua grande altura, não foi possível considerar uma espessura de 

9.0cm como todos os demais, pois não havia meios para desmoldá-lo satisfatoriamente, daí, 

tomou-se uma maior espessura. Finalmente, com a aprovação do teste de produção manual do 

bloco EVANG, resultou como dimensões ideais, para os blocos as seguintes:  

Comprimento:   59,0 cm 

Altura:    26,5 cm 

Espessura:   11,5 cm.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura   3.9  -  Forma metálica para  
fabricação dos bloco  EVANG 
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Figura   3.10  -  Desmolde da parte interna da forma 

 metálica do bloco EVANG 

 

 

 

3.4.2. – A Produção do bloco E.V.A. Nova Geometria 

 

3.4.2.1. – Preparo do agregado de E.V.A. para a produção dos blocos EVANG 

 

Os resíduos de E.V.A. foram triturados em um moinho de facas rotativas (Figura 

3.3), e peneirados utilizando-se as peneiras (Figura 3.4), para obter-se o diâmetro máximo dos 

agregados artificiais de interesse; essa peneira encontra-se instalada no interior do moinho. 

 

3.4.2.2. – Dosagens adotadas para a confecção dos blocos EVANG 

 

No teste da produção do bloco EVANG, foi utilizado o traço 1:3 (cimento: 

agregados), com base em pesquisas anteriores de BEZERRA (2002) e POLARI FILHO 

(2005), pois são pesquisas comprobatórias de dosagens. Partindo-se daí, foi feita a verificação 

do percentual de E.V.A. na composição da mistura, com uma incorporação de 60%, 70% e 

80% de resíduos de E.V.A., utilizando os agregados naturais com Dmax = 9,5 mm, a fim de se 

verificar qual a dosagem que melhor atendia os objetivos da pesquisa. Como base para se 

determinar o teor ideal de água nas misturas, foi observado o estudo de BEZERRA (2002). 

Após a análise dos resultados Figura 3.11, utilizou-se para a incorporação de 80% de 

E.V.A.uma variação da relação água/aglomerante entre 0,37 e 0,45; e verificou-se que quando 

se diminuía o percentual de resíduo de E.V.A., aumentando o percentual de agregado miúdo 

(areia), este fator subia 0,02 para a incorporação de 70% de E.V.A., e ela sobe atingindo 0,04 

para a incorporação de 60% de E.V.A..  

 



 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura   3.11  -  Relação água / cimento x resistência à compressão aos sete dias 

Fonte:  BEZERRA (2002) 

 

 

Devido à moldagem manual na fabricação dos blocos, bem mais difícil que o 

processo convencional em vibro-prensas (Figura 3.3), foi enfrentada muitas dificuldades, 

durante as moldagens dos blocos (Figuras 3.12, 3.13 e 3.14), devido ao processo manual de 

moldagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura   3.12  -  Forma dos blocos  EVANG                 Figura   3.13  -  Moldagem dos blocos EVANG         
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                      Figura 3.14 - Desmoldagem dos blocos  EVANG 

 

Assim, muitas vezes, por não se conseguir o sucesso no desmolde do bloco, foi 

necessário alterar as variáveis, a fim de se conseguir êxito, para prosseguir os experimentos. 

Por exemplo, o percentual de E.V.A. nos agregados, correspondente a 60%, em massa, 

deixava a mistura mais homogênea, permitindo dessa forma um bom adensamento e 

compactação.  

As condições gerais de trabalhabilidade nesta dosagem encorajaram o autor a 

tentar uma mistura com uma maior percentagem de incorporação de resíduo. Daí partiu-se 

para uma dosagem com um percentual de 70% de E.V.A., nos agregados, em massa, e para 

este caso, sua moldagem foi um pouco mais difícil devido à falta de argamassa. Contudo, foi 

possível conseguir a moldagem. No processo de incorporação de 80% de E.V.A. nos 

agregados, em massa, notou-se que havia uma maior dificuldade na mistura e no desmolde, 

causados pela falta de finos na argamassa, os quais preenchem os vazios. Para o caso em 

estudo, esse possuiu um índice bem elevado, deixando a superfície dos blocos com muita 

rugosidade, o que é interessante como possibilidade, para eliminar a utilização do chapisco na 

execução do reboco da alvenaria. 

Depois de uma série de variações nas dosagens, na relação água/aglomerante, no 

diâmetro do agregado artificial e nas confecções dos blocos, verificou-se que, para a dosagem 

estudada de 1:3 (cimento:agregados – em massa), somente foi possível a incorporação de 

resíduos nos agregados até em 80% de E.V.A., com Dmax = 9,5 mm, com uma relação 

água/cimento 0,40, considerando o processo manual. Portanto, o teste de produção manual em 

forma metálica confirmou a possibilidade de moldagem de bloco EVANG, com uso da 
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dosagem 1:3 (cimento:agregados, em massa), com um teor de agregado artificial de E.V.A. de 

80%, em substituição ao agregado natural (Tabelas 3.5 e 3.6).  

 
Tabela   3.5  -  Dosagens estudadas ( % em massa ) 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela   3.6  -  Dosagens estudadas ( massa em kg ) 

 

 

O agregado natural (areia) e o aglomerante (cimento), utilizados encontram-se 

descritos nos itens 3.2.1 e 3.2.3 respectivamente. 

Como essa é uma pesquisa experimental e manual, ou artesanal, é importante 

salientar que a fase experimental é a mais difícil, pois, muitas vezes, não se consegue sucesso 

na moldagem, devido a alguns fatores, quais sejam: 

a) Fator água/cimento; 

b) Diâmetro do agregado natural; 

c) Excesso do agregado natural; 

d) Fôrma com problemas de fabricação; 

e) Operadores preocupados, cansados, indispostos ou com problemas pessoais; 

Traço 
Cimento: 
agregados 
(em massa) 

E.V.A. (Dmáx  = 
9,5 mm) 

Agregado 
natural 
(areia) 

Fator 
Água x Cimento 

T 01 1:3 60 % 40 % 0,44 

T 02 1:3 70 % 30 % 0,42 

T 03 1:3 80 % 20 % 0,40 

Traço 
Cimento - 
Aglome- 

rante (kg) 

E.V.A. (Dmáx  = 
9,5 mm)  (kg) 

Agregado 
natural (areia)  

(kg) 

Fator 
Água x Cimento 

T 01 1,00 1,790 1,639 0,44 

T 02 1,00 0,209 1,230 0,42 

T 03 1,00 0,236 0,820 0,40 
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f) Adensamento muito fraco ou forte demais; 

g) Tempo despendido na moldagem do bloco. 

 

3.4.2.3. – Pré-Molhagem do Agregado de E.V.A. 

 

Antes mesmo do preparo da mistura, sempre se fez uma pré-molhagem do 

agregado de E.V.A.. Por se tratar de um material de baixa densidade e com característica 

esponjosa, ficava clara a tendência de absorção de parte da água presente na mistura, 

prejudicando a trabalhabilidade da mesma e até mesmo as reações de hidratação do cimento.  

O agregado de E.V.A. foi colocado em um balde com água (Figura 3.15), 

utilizando-se uma peneira de 0,07 mm na parte superior dois pesos como barreira, para 

garantir sua total imersão na água, impedindo que o resíduo flutue na superfície (Figura 3.16). 

O agregado de E.V.A. permanecia imerso durante um período de 30 (trinta) minutos, tempo 

suficiente, para garantir um bom umedecimento do agregado. Retirada à água do reservatório 

(Figura 3.17), finalizava-se com uma nova pesagem, a fim de se verificar qual o percentual de 

água absorvido pelo agregado. Esse procedimento garantiu um maior controle sobre a 

quantidade de água que foi utilizada na mistura (BEZERRA, 2002). Logo a relação a/c (água 

x cimento) a ser utilizada na mistura seria a quantidade pré-calculada menos a quantidade de 

água absorvida pelo agregado sintético devido à pré-molhagem (Figura 3.18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.15 - Pré -molhagem do agregado      Figura 3.16 - Agregado sintético de E.V.A.  

sintético de E.V.A.    totalmente submerso 
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Figura 3.17 - Retirada d´água do agregado  Figura 3.18 - Agregado artificial de E.V.A. 
 artificial de E.V.A    umedecido no reservatório 

 

 

3.4.2.4. – Mistura da argamassa para confecção dos blocos 

 

Antes da mistura propriamente dita, separavam-se todos os insumos que iriam ser 

utilizados (Figura 3.19) e, em seguida, partia-se para a pesagem dos mesmos. Inicialmente se 

pesava o resíduo de E.V.A. umedecido (Figura 3.18), em seguida, a areia, o aglomerante, o 

Cimento Portland CPII Z – 32 RS. Fazia-se, em seguida, a limpeza da forma metálica 

umedecendo-a com um óleo automotivo usado, para facilitar a etapa de desmoldagem (Figura 

3.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Figura 3.19 - Insumos para o   Figura 3.20 - Limpeza da forma antes 

preparo da argamassa     da moldagem 

 
 
Após a pesagem de todos os insumos, inclusive o agregado de E.V.A. umedecido, 

partiu-se para a mistura do concreto, feita em uma betoneira (Figura 3.21), em observância ao 
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proposto por BEZERRA (2002). A preparação dava-se colocando todo o agregado artificial 

na mesma; em seguida, 1/3 de água, e lá se deixava em movimento por aproximadamente 1 

minuto, para que o E.V.A. pudesse absorver o máximo possível da água. Em seguida, com a 

betoneira em movimento, colocava-se todo o aglomerante, e a mistura permanecia por 

aproximadamente 2 minutos, completando-se a dosagem com o agregado natural e os 

restantes 2/3 da água. Os insumos permaneciam por mais três minutos na betoneira, para 

atingir maior uniformidade. Tão logo se conseguisse uma boa mistura, transportava-se o 

concreto (Figura 3.22) para o local da moldagem, que ficava nas proximidades da betoneira 

dentro do próprio galpão no LABEME/UFPB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 - Betoneira no preparo do  
Concreto    Figura 3.22 - Concreto sendo 

 retirado da betoneira 
 
 
 
3.4.2.5. – Moldagem dos blocos EVANG 

 

Para a moldagem dos blocos de EVANG, efetuada manualmente (Figura 3.23), 

utilizou-se uma fôrma metálica (Figura 3.12), que foi confeccionada especificamente para esta 

pesquisa. A mistura, após sair da betoneira, foi destinada diretamente para a moldagem dos 

blocos, evitando-se qualquer serviço intermediário para evitar a perda de água do material.  

Dessa maneira, o material foi colocado no interior da fôrma metálica em camadas, sendo 

adensada manualmente, por meio de um martelo de borracha batendo na lateral externa da 

fôrma (Figura 3.24) e compactando o material também manualmente, com um soquete 

metálico (Figura 3.25). Em seguida, a fôrma metálica foi tombada, fazendo um giro de 180º 
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em torno de um eixo imaginário longitudinal (inversão topo/fundo), para que se desse início 

ao processo de desmoldagem. Os blocos EVANG recém-desmoldados (Figura 3.26) ficaram 

estocados no galpão, em ambiente de laboratório, por um período de cerca de 24 horas, até 

seguir para o processo de cura por imersão em água. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 3.23 - Moldagem manual do Bloco  Figura 3.24 - Martelo de borrac 

EVANG     auxiliar a compactação da argamassa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figura 3.25 - Soquete metálico manual   Figura 3.26 - Blocos EVANG após a  

para compactação da mistura    desmoldagem 
 

 

3.4.2.6. – Pesagem, cura e capeamento dos blocos EVANG. 

Após a pesagem dos Blocos EVANG, eles permaneciam estocados como se vê 

(Figura 3.27), no galpão do LABEME, próximo à betoneira, por 24 horas, porque seu 

processo de produção manual não oferecia condições de transporte imediato para a câmara 

úmida de resfriamento ou tanques de cura.  Dessa forma, após 24 horas da moldagem, os 

mesmos já ofereciam resistência suficiente para serem transportados; em seguida, foram 
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pesados e conduzidos aos tanques de cura (Figura 3.28), onde ficavam até um dia antes da 

data pré-definida para o rompimento dos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao sair do tanque de cura, os blocos foram transportados para a mesa de 

capeamento (Figura 3.29). Sobre a mesa, era realizado o capeamento com pasta de cimento na 

superfície vazada dos blocos. Aos 7 dias e 28 dias, os blocos EVANG foram submetidos aos 

testes de resistência à compressão (seis blocos por idade). Também nestas mesmas datas, 

foram retirados do tanque os blocos EVANG, com percentuais de incorporação de resíduo de 

E.V.A. de 60% e 70%, os quais foram submetidos aos mesmos testes de compressão. Para a 

execução do ensaio de compressão dos blocos, observaram-se os cuidados estabelecidos na 

NBR 7184/92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29 – Blocos EVANG na mesa de capeamento 

 

 

 

 
 

 

 Figura 3.27 - Estoque dos blocos EVANG Figura   3.28  - Tanque de cura 
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Outros blocos também foram retirados do tanque nesta data, para que, no dia 

seguinte, pudessem ser utilizadas na confecção das paredes, para as avaliações de tensão. 

Também nesta mesma data, foram retiradas seis amostras dos blocos EVANG, 

com percentuais de 60%, 70% e 80%, onde foram submetidos aos testes de absorção.  Outros 

permaneceram até os 27 dias, quando foram transportados para a mesa de capeamento e, no 

dia seguinte, submetidos aos testes de resistência aos 28 (vinte e oito) dias. 

 

 3.4.3. – Os ensaios dos blocos EVANG 

 

 3.4.3.1. – Resistência à compressão dos blocos EVANG 

 

Após 24 horas dos blocos terem recebido os capeamentos de regularização, foram 

levados a uma prensa hidráulica (Figura 3.30), a fim de se conseguir a resistência, cujos 

resultados dos testes, aos 7 dias e 28 dias, encontram-se na Tabela 4.10, em obediência à NBR 

7184/92. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                    Figura 3.30 – Prensa hidráulica  
                                                                                                                            co m bloco EVANG  

 

 

 

 

3.4.3.2. – Ensaios de absorção dos blocos EVANG 

 

A NBR 9778 / 86 é a norma que orienta a determinação da absorção de água por 

imersão e o índice de vazios e a massa específica dos blocos. Para este trabalho, procurou-se 

realizar o ensaio em blocos inteiros, conforme a MB 3459, por achar que representa melhor a 

realidade, quando se compara com os ensaios feitos em amostras corpos de prova cilíndricos. 

Desta forma usa-se a expressão: 
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Ab  =  (( M sat  -  M s ) / M s ) * 100,  onde 

 A b  = absorção de água  (%) 

 Msat = massa da amostra saturada em água com superfície seca (g) 

 Ms  =   massa da amostra seca em estufa  (g) 

Dessa forma, foi procedido como segue: aos seis dias, foram retirados os blocos 

de EVANG do tanque, foram pesados e anotados os respectivos valores e encaminhados à 

estufa, para que lá permaneçam durante 24 horas e foram pesados. E então foram pesados 

novamente, para verificar seu peso. Em seguida, coloca-se novamente na estufa por 2 horas, 

retira-se novamente e repete-se esta operação, até que, em duas pesagens consecutivas, não se 

tenha diferença no seu peso superior a 0,5%, em relação ao maior valor. Ao concluir, os 

mesmos foram resfriados naturalmente, à temperatura ambiente, e fez-se a imersão das 

amostras nos tanques de cura, a uma temperatura média aproximada de 25oC por 24 horas, 

anotando-se assim a (Msat). No dia seguinte, foram retiradas do tanque, deixando-os drenando 

por aproximadamente 60 segundos, removendo-se a água superficial visível com um pano 

seco e pesando-se em seguida. Este procedimento é feito a cada 2 horas, até que, em duas 

pesagens consecutivas, não se tenha diferença de massa superior a 0,5% em relação ao maior 

valor encontrado; nisso se tem a massa saturada (Msat).  A conclusão encontra-se na Tabela 

4.12. 

3.4.4. – Execução dos painéis com os blocos EVANG 

 

3.4.4.1. – Preparo e cuidados na confecção dos painéis com os blocos EVANG 

 

Para se avaliar o desempenho das paredes, no que se refere aos ensaios de resistência à 

compressão, foi necessária a confecção de três paredes (1,20 m x 2,60 m x 0,115 m).Neste 

caso, optou-se pelo uso apenas do Bloco EVANG 80%, por ser o bloco caracterizado nesta 

pesquisa como o melhor que o bloco EVANG 70% e EVANG 60%. O bloco EVANG 80% 

apesar de possuir a mesma dimensão é mais leve que os demais o que facilita  a produtividade 

na obra, e o seu consumo de cimento por metro quadrado é bem inferior contribuindo para 

uma parede mais barata, e consequentemente um menor custo na obra. Para a execução do 

ensaio de compressão da parede, observaram-se os cuidados que são estabelecidos na NBR 

8949/1985. Após o sexto dia de cura dos blocos no tanque com água, os mesmos foram 

retirados e transportados para o laboratório, permitindo-se que parte da sua umidade fosse 
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perdida ao longo das 24 horas seguintes, quando os mesmos foram utilizados, para 

confeccionar as paredes.  

Estas foram construídas com uma argamassa de assentamento com 1,00 cm de 

espessura, com a dosagem de 1:1:5 (cimento:cal:areia). Iniciou-se a construção, colocando-se 

uma base de madeira sobre o piso do galpão (Figura 3.31), a fim de facilitar o seu transporte 

para baixo da prensa (Figuras 3.32), que é acionada pelo comando hidráulico (Figura 3.33), 

que acionam os macacos de duplos efeitos, referência I – 4079 em obediência às 

recomendações da norma NBR 8949. 

 

 

      

 

       Figura 3.31 - Primeira fiada da alvenaria com  
                                 os blocos EVANG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.32 - Prensa hidráulica para   Figura 3.33 – Comando hidráulico 
     ensaio de paredes     da prensa 
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Para se conseguir um melhor alinhamento e prumo dos painéis a serem moldados, 

colocaram-se os escantilhões nas laterais do painel (Figuras 3.34). Foi feita a conferência do 

alinhamento da mesma, do esquadro e do nível do painel a ser construído.  

 

 

 

 

 

 

 

 

da prensa 
 

 

 
          Figura 3.34 - Escantilhão para construção do painel 

  

 

 

No primeiro dia levantou-se o painel até uma altura de 1,45m (Figura 3.35), 

correspondente a 05 (cinco) fiadas. No dia seguinte, deu-se continuidade ao restante do 

painel, até a altura de 2,60 m (Figura 3.36), correspondente a 09 (nove) fiadas.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Figura 3.35 - Primeiro lance do painel                      Figura 3.36 - Painel concluído 
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Em cima da última fiada, confeccionou-se uma fôrma de madeira, onde se 

executou uma cinta de concreto (Figura 3.37), da mesma largura da parede, com altura de 

0,10 m, para receber a força da prensa que é aplicada sobre o perfil metálico (Figura 3.38) e 

distribuído equitativamente sobre a viga de concreto sobre a parede. O painel recebeu pintura 

a cal (Figura 3.39), para facilitar a observação das fissuras durante o ensaio.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.37 - Fôrma para construção 

d  da viga superior ao painel 
   
 

 

 

   

 

 

 
Figura 3.38 – Perfil metálico 
aplicado sobre a viga de concreto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.39 - Painel pintado com a cal e 
Identificado            identificado 
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3.4.4.2. – Argamassa de assentamento 
 

 
Para a execução dos painéis com os blocos EVANG, foi utilizada uma argamassa 

de assentamento mista de cimento, cal hidratada e areia no traço em volume de 1:1:5.  No 

mesmo momento em que se estava construindo os painéis foram retirados amostras das 

argamassas, para se confeccionar a moldagem dos corpos de prova. 

 

3.4.4.3 - Transporte dos painéis com os blocos EVANG 

 

Dois dias antes do ensaio do painel, fez-se o levantamento e arrasto da parede com 

um macaco hidráulico (Figura 3.40), que a levantava e transportava no carrinho (Figura 3.41), 

permanecendo a parede abafada com uma forma de compensado (Figuras 3.41 e 3.42), para 

dar mais segurança e rigidez, evitando assim um acidente com o desmoronamento na hora do 

movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3.40 – Carrinho para elevar e deslocar   Figura   3.41  -  Carrinho para transportar 
   os painéis             os painéis  
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     Figura 3.42 - Painel revestido com compensado 

 

 

Quando o painel estava sob a prensa, verificou-se seu prumo, fazendo-se com que 

o centro da prensa coincidisse com o centro do painel, para que a força aplicada sobre a 

mesma seja distribuída eqüitativamente. 

 

3.4.5. – Os ensaios dos painéis com os blocos EVANG 

 

3.4.5.1. – Resistência à compressão das argamassas de assentamento 

 

O ensaio de compressão foi executado, para se ter o valor da resistência à 

compressão que a argamassa usada no painel possui. Com a argamassa pronta, foi sendo 

separada uma amostra da mesma para a bancada e em seguida moldados corpos de prova. 

Essas amostras foram feitas em duas etapas para cada painel, ou seja, a primeira utilizada na 

confecção do primeiro lance do painel, e a segunda, no segundo lance.  Posteriormente as 

amostras foram submetidas a cura no tanque e em seguida, aos sete dias, foram para a prensa 

hidráulica (Figura 3.30), cujos resultados encontram-se na Tabela 4.17. Como as resistências 

aos sete dias atenderam aos padrões exigidos, não se fez o rompimento aos 28 dias. 
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3.4.5.2 – Resistência à compressão dos painéis com os blocos EVANG 

 

Dois dias antes da data pré-estabelecida para o rompimento do painel, ou seja, 28 

dias após sua confecção e 35 dias após a confecção dos blocos EVANG, transportou-se as 

paredes para a prensa (Figuras 3.32 e 3.43). Foram colocados os cinco defletômetros com 

precisão de 0,01 mm e, finalmente, realizados os ensaios controlados, até o rompimento da 

parede na data prevista. 

 

Para a execução do ensaio de compressão do painel, observaram-se os cuidados 

que são estabelecidos na NBR 8949, e, após todas as conferências necessárias, prumos do 

painel, fixação dos defletômetros (Figura 3.43) e regulagem da prensa, partiu-se para o 

rompimento propriamente dito, cujos resultados encontram-se na Tabela 4.18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.43 - Instalação dos defletômetros 
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CAPÍTULO  4 – APRESENTAÇÃO  E  ANÁLISE  DOS  RESULTADOS  

 

 

4.1 - Caracterização dos materiais  

 

4.1.1 - Agregado miúdo natural (areia)  

 

As principais características dos agregados miúdos utilizados nesta pesquisa 

encontram-se na Tabela 4.1.  

 

 

Tabela 4.1 – Propriedades físicas do agregado natural (areia) usado na pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a NBR 7211/05, essa se classifica como uma areia fina. Além disso, ela 

apresenta uma quantidade de material correspondente a aproximadamente 50%, retido nas 

peneiras de abertura de 0,30 mm e 0,15 mm, o que é importante para a fabricação de pré-

moldados, pois permite melhor acabamento superficial. Isso pode ser visto na sua composição 

granulométrica (Tabela 4.2), e sua respectiva curva granulométrica no Gráfico 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Propriedades Valor 

Massa específica 2.615,00 kg/m3 

Massa unitária em estado solto 1.638,00 kg/m3 

Dimensão máxima 2,40 mm 

Módulo de finura 1,92 
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Tabela 4.2 – Composição granulométrica do agregado natural (areia) 

 

 

Gráfico 4.1 – Curva granulométrica do agregado natural segundo a NBR 7211/83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura da peneira (mm) %   Retida %  Retida/Acumulada 

4,80 0,15 0,15 

2,40 3,68 3,83 

1,20 8,76 12,59 

0,60 21,28 33,87 

0,30 27,05 60,92 

0,15 20,01 80,93 

< 0,15 19,05 99,98 

Granulometria do A. Miúdo - Areia

0

20

40

60

80

100

4,8 2,4 1,2 0,6 0,3 0,15 < 0,15

Abertura das peneiras (mm)

P
er

ce
nt

ag
em

 q
ue

 P
as

sa
(%

)

 



 89

 

4.1.2 - Agregado artificial de E.V.A.  

 

O agregado de E.V.A. foi submetido aos ensaios de determinação de massa unitária 

(estado solto), procedimento exigido pela NBR 7251/82, para cascalhos, e o ensaio de 

determinação da composição granulométrica, procedimento exigido pela NBR 7217/82. Os 

resultados encontrados (Tabela 4.3) estão bem próximos aos resultados obtidos por POLARI 

FILHO (2005), justificados por se utilizar como matéria-prima retirada da mesma fonte do 

autor acima.  

 
Tabela 4.3 – Propriedades físicas dos agregados de E.V.A. 

 

 

Os resultados encontrados nos mesmos estudos para os ensaios de granulometria e 

massa unitária também ficaram bem próximos. Para o ensaio de absorção de água, exigido 

pela NBR 7973/83, aplicado ao poliestireno expandido para fins de isolação térmica, 

verificou-se que, nos estudos de GARLET (1998), BEZERRA (2002) e POLARI FILHO 

(2005), os resultados encontram-se bem próximos. Daí, devido à semelhança existente nos 

três estudos citados, não foi feita análise de absorção de água, utilizando-se os resultados de 

POLARI FILHO (2005), por tratar-se de um estudo com uma amostra vinda da mesma 

fornecedora da matéria-prima. 

O ensaio de absorção Gráfico 4.2, mostrou que, nos primeiros trinta minutos, o mesmo 

absorve o correspondente a aproximadamente 60% do seu peso e, após 24 horas, absorve 

Massa Unitária do E.V.A. (kg / m3) 
 

menor média maior 

Dmáx E.V.A. 
(mm) 

Módulo de 
Finura 

Garlet   

(1998) 
104,80 - - 12,5 5,80 

Bezerra 

(2002) 
- 127,84 - 9,5 5,59 

Polari Filho 

(2005) 
105,00 135,00 163,57 9,5 5,85 

Pesquisa 

Atual 
104,15 132,14 157,14 9,5 5,88 
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74,21%. Com essa constatação, definiu-se o tempo ideal para a pré-molhagem do agregado 

artificial que será de 30 minutos, antes de se iniciar a mistura (POLARI FILHO, 2005).  

Assim sendo, considerou-se uma absorção de aproximadamente 79,28% nos primeiros 30 

minutos, do total absorvido em 24 horas.  

 
Gráfico 4.2 – Curva de absorção de água do agregado artificial (M.U.=135 kg/m3) 
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 Fonte:  POLARI  FILHO  (2005) 

 

 

 

 

 

 

Constatou-se também que a absorção de água do agregado artificial mais denso, Mu 

= 163,57 kg/m3, após um período de tempo de 30 minutos na pré-molhagem, foi menor que o 

agregado menos denso de 105,00 kg/m3. Essa diferença em percentual de 21%, vista no 

Gráfico 4.3, jus tifica-se pela diferença de densidade do material, sendo lógico a relação 

inversamente proporcional entre os valores de densidade e absorção. Conforme observado por 

POLARI FILHO (2005), constatou-se também a necessidade de correção do teor de água nas 

dosagens em função da densidade do E.V.A.. 
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( * )  Fonte:  POLARI  FILHO  (2005) 

 

Analisando-se os Gráficos 4.2 e 4.3 e a Tabela 4.4, verificou-se que, no período de 

30 minutos de umedecimento dos agregados artificiais, seria o ideal de molhagem dos 

mesmos, antes de se iniciar a mistura, considerando a racionalização do processo.  

 

4.2 - Caracterização do Concreto leve de E.V.A. 

 

Na Tabela 4.4, estão apresentadas as principais características físicas dos agregados 

de E.V.A. estudados nesta pesquisa. 

 

            Tabela 4.4 – Características dos agregados de E.V.A. utilizados na pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

       ( * )  Fonte:  POLARI  FILHO  (2005) 

 

Propriedades E.V.A. 

Massa unitária (kg/m3) 104,15 

Dimensão máxima (mm) 9,50 

Módulo de finura 5,88 

Absorção de água após 24 horas (%) 74,21 ( * ) 
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Gráfico 4.3 – Curva representativa da absorção de água dos agregados artificiais 

(M.U. 105 kg/m3 e M.U. 163,57 kg/m3) 
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4.3 - O projeto do Bloco  EVANG 

 

 

Estudos anteriores de GARLET (1998), BEZERRA (2002) e POLARI FILHO 

(2005) mostram que blocos de vedação sem função estrutural confeccionados com o agregado 

artificial de E.V.A., em substituição ao agregado convencional (areia) se tornam, em média, 

50% mais leves e obtêm-se resistência aceitável à compressão. Baseando-se nisso, pensou-se 

em criar um bloco de concreto com resíduos de E.V.A., com dimensões acima dos padrões 

normais utilizados pelos blocos de concreto convencionais (09 cm x 19 cm x 39 cm), e, 

conseqüentemente, mais leve. Portanto, um bloco com maiores dimensões tornaria a execução 

das alvenarias de vedação mais rápida, ocasionando uma maior produtividade na sua 

execução, contribuindo, desta forma, para reduções no custo da mão-de-obra e de seus 

encargos sociais, atualmente, 126,68%, (CONSTRUÇÃO MERCADO – No 46 -  Maio/2005) 

e conseqüentemente no custo final da construção. 

A bibliografia mostra que os blocos convencionais de concreto confeccionados com 

agregado de E.V.A. com resistência à compressão aceitável pesam, em média, 5,24 kg,  

enquanto os mesmos blocos de concreto normal, com as mesmas dimensões (09 cm x 19 cm x 

39 cm) pesam aproximadamente 10,50 kg.  Partindo-se daí, estudaram-se vários tamanhos de 

blocos, para atender as normas em vigor, bem como a moldagem dos blocos até chegar-se à 

conclusão que a melhor dimensão para o bloco seria, 11,50 cm de largura, 26,50 cm de altura 

e 59,00 cm de comprimento (Figura 4.1). Também se verifica na mesma figura o projeto de 

toda a família do bloco EVANG estuda, quais sejam:  bloco EVANG, bloco EVANG 

especial, e o meio bloco EVANG. 
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Figura 4.1  -  Detalhe da forma do bloco EVANG 

 

Esta decisão deu-se a partir do estudo de um projeto arquitetônico da habitação 

popular, constituído de dois quartos, uma sala, uma cozinha e um wcb, com área de 36,00 m2, 

e considerado um projeto padrão utilizado e pela Caixa Econômica Federal, escolhido para 

análise nesta pesquisa. Buscou-se, então, uma dimensão que atendesse o projeto de arquitetura 

ora estudado, bem como a obediência às demais dimensões e níveis exigidos pelas normas 

técnicas.  Daí partiu-se para o desenho dos blocos que formassem sua família - conjunto de 

blocos que compõem os painéis, para assegurar os travamentos entre os blocos durante a 

execução das vedações.  Definidas as novas dimensões do bloco E.V.A. Nova Geometria 

(bloco  EVANG), foi possível fazer uma comparação entre um painel de vedação executado 

com os blocos cerâmicos mais usados em nossa região, os de concreto menos usados e os 

blocos EVANG, cujas características encontram-se na Figura 4.2 e na Tabela 4.5. Daí se 

verifica, de imediato, que a quantidade de blocos e argamassas é bem inferior às utilizadas nos 

blocos tradicionais. 

 

 

 

 

BLOCO  EVANG  ESPECIAL BLOCO  EVANG MEIO BLOCO  

EVANG 

   

ELEVAÇÃO ELEVAÇÃO ELEVAÇÃO 

   

VISTA DE TOPO VISTA DE TOPO VISTA DE TOPO 

 
  

PERSPECTIVA PERSPECTIVA PERSPECTIVA 



 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de blocos Comprimento Largura Altura 

 cm cm cm 

Blocos Cerâmicos 18,00 9,00 18,00 

Blocos de Concreto 39,00 9,00 19,00 

Blocos de Concreto de E.V.A. 

- Convencional 
39,00 9,00 19,00 

Blocos EVANG 59,00 11,50 26,50 

 

 

4.3.1 –  Estudo comparativo do consumo de blocos e peso do metro quadrado do 

painel constituído com o bloco EVANG 80%. 

A Tabela 4.6 apresenta o resumo do estudo comparativo das argamassas de 

assentamento dos referidos blocos, para um painel com 1,20 m de largura e 2,60 m de altura 

(Figura 4.2), que foi o painel estudado, para se fazer a comparação entre blocos. A espessura 

da parede foi considerada de 0,15 m, que normalmente é a espessura de uma parede de meia 

 

                       TIJOLOS CERÂMICOS                                 BLOCO DE  CONCRETO                                                      BLOCO  EVANG 

                         ( 09  x  18  x  18 ) cm                                           ( 09  x  19  x  39 )  cm                                                      ( 11,5  x  26,5  x  59 ) cm  

                                78   BLOCOS                                                39  BLOCOS                                                                      18   BLOCOS 

Figura 4.2 -  Painéis projetados com blocos cerâmicos, concreto e EVANG 

Tabela 4.5 – Características dos blocos cerâmicos, concreto, E.V.A. convencional e o bloco EVANG 
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vez, na maioria das obras de construção civil. Essas dimensões (largura, altura e espessura) 

foram obtidas do projeto populacional estudado. Em seguida, fez-se uma análise comparativa 

verificando-se qual o consumo de blocos por metro quadrado de painel, relativo aos blocos 

analisados concreto, E.V.A. convencional e o EVANG, partindo-se em seguida para verificar 

o consumo de argamassa de assentamento dos blocos e o volume de argamassa de 

revestimento para os blocos analisados. Com isso, conclui-se que o bloco EVANG poderá ser 

utilizado dentro de padrões específicos da região, em qualquer tipo de edificação, possuindo 

dimensões e pesos que viabilizam a produtividade na indústria da construção civil com um 

menor custo. Devido ao uso de uma menor quantidade de blocos e um menor volume de 

argamassa de assentamento e revestimento utilizada na confecção da alvenaria, poderá haver 

um menor peso nas estruturas dos edifícios, podendo-se reduzir as dimensões dos elementos 

estruturais. Como os custos de alvenarias e estruturas são dois itens dos mais caros, tem-se em 

um estudo 28% do valor da obra (CONSTRUÇÃO MERCADO – No 48 – Julho/2005), outro 

38% (CONSTRUÇÃO MERCADO – No 49 – Agosto/2005), com isso justifica-se tal 

preocupação neste trabalho.  

 

Tabela 4.6  – Pesos dos painéis com blocos cerâmicos, concreto, E.V.A. convencional e os blocos  EVANG 

Tipos de 
blocos 

Quantidade 
de Blocos / 

painel 
(3,12m2) 

Quantidade 
de Blocos / 

m2 

Peso do m2 
de parede 

sem 
revestimento 

Peso do m2 
parede com 
revestimento 

( * ) 

Redução do 
peso no 

painel com 
revestimento 

 un un kg / m2 kg / m2 % 

Cerâmicos 78 25 85,17 211,17 15,90 

Concreto 39 13 125,09 251,09 Elemento 
base 

Concreto de 
E.V.A. 

Convencional 
39 13 68,11 194,11 22,74 

Bloco 
EVANG 18 8 57,26 120,26 52,10 

( * )   Considerando o peso específico da argamassa de revestimento igual à 2.100 kg/m3 

 

 

A tabela 4.6 mostra que o peso do metro quadrado de parede com espessura de 0,15 

m, constituído de blocos cerâmicos, é a mais pesada, com 125,09 kg, enquanto a construída 

com blocos EVANG é a mais leve, com 57,26 kg. Já considerando a parede revestida, a 
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situação fica ainda mais favorável ao bloco EVANG, pois o mesmo possui uma largura de 

0,115 m, possibilitando uma camada de revestimento de 3,0 cm. Já as demais paredes 

constituídas com os demais blocos cerâmicos, de concreto e E.V.A. convencional, possuem 

0,09 m de largura, e, com isso, precisam de uma camada de revestimento de 6,0 cm; o painel 

constituído com o bloco de concreto continua sendo o mais pesado, com 251,09 kg/m2, 

enquanto a construída com o bloco EVANG continua sendo a mais leve, com 120,26 kg/m2. 

Na mesma tabela, vê-se o percentual de redução de peso para cada um dos tipos de blocos, e o 

EVANG possui uma redução frente ao bloco de concreto, sendo 52,10% mais leve. 

 

4.4 - O consumo de blocos EVANG para o projeto estudado 

 

Vê-se aqui a vantagem resultante do maior aproveitamento do resíduo como medida 

importante, para amenizar o problema com o meio ambiente. Para se ter uma idéia da redução 

do impacto ambiental, com a sua utilização na produção de blocos, observou-se no projeto 

esttudo as alvenarias com os blocos EVANG 80%, utilizando-se as sobras de E.V.A., Dmáx= 

9,5 mm, e incorporando 80% de E.V.A., na confecção do referido bloco, com dosagem 1:3. 

Para tal, projetou-se um conjunto habitacional com 1.000 unidades dessas casas populares, 

sendo cada unidade com uma área de construção de aproximadamente 45,00 m2 e uma área de 

alvenaria de 135,00 m2, e assim definiu-se o consumo de agregados e redução de lixo. Como 

cada metro quadrado de alvenaria consome, em média, 8 blocos, logo por cada casa tem-se 

1.080 blocos; dessa forma, há uma eliminação no consumo de agregado natural de 0,02 m3/m2  

de alvenaria, ou seja, uma redução no consumo de areia correspondente a 2,70 m3 por cada 

casa. Já para o E.V.A., tem-se também um volume de 0,02 m3 /m2 jogado na natureza, o que 

corresponde a 2,70 m3 por casa, que deixou de ser considerado um lixo para ser matéria-prima 

de um novo produto. 

Assim, para o projeto estudado, considerando 1.000 unidades habitacionais, haverá 

um consumo de aproximadamente 1.080.000 blocos EVANG. Finalizando, percebe-se que 

haverá uma economia no consumo de agregados naturais no montante de 2.700,00 m3 e de 

2.700,00 m3 de resíduos despejados na natureza, os quais, quando muito bem administrados, 

são lançados nos aterros sanitários.  
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 4.5 - Moldagem dos Blocos EVANG.  

 

4.5.1 - Relação água x cimento 

 

Estudos anteriores de GARLET (1998), BEZERRA (2002) e POLARI FILHO 

(2005) serviram de embasamento e mostraram quanto o fator água / cimento é importante no 

preparo dos concretos com E.V.A.; BEZERRA demonstrou tal importância relativa a 

resistência à compressão aos 7 dias, conforme o Gráfico 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

BEZERRA (2002) fixou a relação água/cimento em 0,35 como a ideal para a 

moldagem dos blocos, utilizando-se uma máquina de moldagem vibro-prensa, pois, quando 

excedia-se este limite, não mais conseguia desmoldá- los.  

Considerando os resultados das pesquisas dos autores citados, o teste de moldagem 

do bloco EVANG partiu da relação de 0,45, que produziu no processo manual uma 

compactação de forma mais simples e fácil, contudo não houve condições de desmolde, pois a 

massa aderia bastante à superfície da fôrma. Assim, partiu-se para uma redução da relação 

água/cimento e constatou-se que, para a incorporação de 80% de resíduo de E.V.A., ela seria 

ideal em 0,40.  Ao se reduzir a incorporação de agregados de E.V.A. para 70%, era necessário 

um acréscimo neste fator para 0,42, e, quando essa redução na incorporação foi para 60%, a 

relação água/cimento ideal aumentaria para 0,44, o que indica que, quanto maior o teor de 

agregado natural (a areia), maior deve ser o teor de água necessário para uma boa mistura 

(Tabela 4.7). 
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Gráfico 4.4 – Relação água x cimento relativos a resistência à compressão 

 aos 7 dias para o uso agregado de E.V.A. no traço 1:1,2:1,8 

Fonte:  BEZERRA  (2002)    
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Tabela 4.7 - Característica da dosagem (1:3) em volume utilizada na fabricação dos blocos EVANG 

Teores Relação  água x 
cimento 

Moldagem Desmoldagem 

% de areia % de E.V.A. ( a / c )   

40 60 0,44 OK OK 

30 70 0,42 OK OK 

20 80 0,40 OK OK 

  

4.5.2 - Dosagens adotadas para a incorporação de 60, 70 e 80% de E.V.A. 

 

Utilizando uma granulometria do agregado artificial de 6,3 mm até 12,5 mm 

realizando as análises, e viu-se que: 

a)  Para o agregado de 6,3 mm, o bloco ficava com maior peso, e conseguia ter 

uma maior resistência; 

b)  À medida que o diâmetro do agregado aumentava, o seu peso diminuía, e a 

resistência caía; 

c)  Para 12,5 mm, tinha-se uma grande dificuldade na moldagem e desmoldagem 

do bloco.   

 

Logo, os resultados indicaram que, para o bloco EVANG nas dimensões estudadas, o 

diâmetro ideal para o agregado artificial de E.V.A. deveria ser de 9,5 mm. 

 

De forma análoga, estudou-se o percentual de incorporação que variou entre 60% e 

90%, todavia, para uma menor incorporação de agregado artificial, o bloco EVANG ficava 

mais pesado, e se obtinha uma resistência maior. Foi testado também um percentual de 90% 

do agregado de E.V.A., em substituição ao agregado natural, mas não foi possível a 

moldagem dos blocos. Dessa forma, chegou-se à indicação de que a melhor incorporação 

deveria ser de 80%, pois havia expectativa de combinar a resistência à compressão com um 

peso do bloco EVANG inferior aos blocos convencionais utilizados no mercado hoje.  
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4.5.3 - Consumo de materiais para fabricação do bloco EVANG 80%. 

 

Quanto ao consumo de cimento, estudou-se somente a dosagem de 1:3, que já vinha 

sendo estudada nas pesquisas anteriores de GARLET (1998), BEZERRA (2002) e POLARI 

FILHO (2005). Dessa forma para a confecção do bloco EVANG 80% foram consumidos os 

seguintes materiais conforme apresentados na Tabela 4.8, indicando o traço utilizado, a 

resistênfia à compresão no bloco EVANG 80% aos 28 dias, e o consumo dos materiais por 

bloco e por m3.  

 

                          

 

 

 

 

 

 

4.6 - O bloco EVANG e suas características 

 

4.6.1 -  Determinação da massa unitária dos blocos EVANG 

 

Ao saírem do tanque de cura, os blocos EVANG eram conduzidos de volta ao 

galpão, onde ficavam durante um período de 24 horas, para perder o excesso de água. Na 

Tabela 4.9, apresentam-se as massas unitárias dos blocos EVANG 24 horas após a moldagem 

e sua respectiva massa específica.    

 
Tabela 4.9  – Massa do bloco EVANG e massa unitária  após 24 horas da moldagem 

Bloco  EVANG 
Massa do bloco EVANG 

após 24 horas da 
moldagem 

Massa específica do bloco 
EVANG após 24 horas da 

moldagem 

 kg kg / m3 

60% 19,07 1.541,00 

70% 17,36 1.402,00 

80% 15,40 1.244,00 

 

Consumo de materiais 

Por bloco Por m3 Bloco 
EVANG 

fc 
28dias 
(MPa) Cimento 

(Kg) 
Areia 
(dm3) 

EVA 
(dm3) 

Cimento 
(Kg) 

Areia 
(dm3) 

EVA 
(dm3) 

80% 0,92 3,60 1,80 7,20 300,00 150,00 600,00 

Tabela 4.8 – Consumo de materiais por bloco e por m3 de concreto EVA produzidos 
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O resultado demonstra que é possível uma redução acentuada de carga em uma 

estrutura, em um edifício multi- familiar, pois o bloco EVANG 80 % possui uma massa 

unitária média de 1.244,94 kg/m3, quando a do bloco de concreto convencional é de 

aproximadamente 2.400 kg/m3. Com isso, verifica-se que o bloco EVANG 80% é 

aproximadamente 51,78 % mais leve que o bloco de concreto convencional. 

No Gráfico 4.5, encontra-se a curva representativa da variação do percentual de 

resíduo no bloco e o peso correspondente do mesmo. 

 
Gráfico 4.5 – Massa do bloco EVANG relativo ao teor de incorporação de E.V.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados médios obtidos das massas unitárias dos blocos EVANG com a 

variação da incorporação de resíduo de E.V.A., entre 60 % e 80 % encontram-se na Tabela 

4.8 e no Gráfico 4.6. O resultado expressa a média das massas de mais de vinte amostras, 

considerando-se, para tal, o valor utilizado para cada teor de E.V.A. (60 %, 70 % e 80 %). O 

seu valor é obtido pela fórmula: 

 

M.U.fresco  =  Mbl  EVANG 80%  /  Vl bl  EVANG 80% 

Onde 

M.U.fresco  =   Massa unitária do bloco  EVANG 80 % no estado fresco (kg / m3) 

Mbl  EVANG 80%  =  Massa do bloco EVANG  (kg) 

Vlbl  EVANG 80%  =  Volume do bloco  (m3)  
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Logo os blocos EVANG, com os teores de agregado artificial de 60%, 70% e 80% 

apresentaram uma massa unitária variando entre 1.245,00 kg/m3 e 1.541,00 kg/m3 (Tabela 

4.19), que, segundo a proposta do ACI 213R-87 apud NEVILLE (1997), esse concreto poderá 

ser definido como um concreto leve de baixa massa unitária e moderada resistência e é usado 

em situações que não sejam submetidas a grandes esforços. Dessa forma, o bloco produzido 

com o percentual de agregado artificial maior possui um peso inferior, conseqüentemente uma 

massa unitária menor, e vice-versa, como se verifica na Tabela 4.8. 

Na Tabela 4.10, vê-se o peso dos blocos de concreto, de E.V.A. convencional e o de 

EVANG com várias incorporações de agregados artificiais e as suas variações percentuais de 

peso. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.6 – Curva representativa da % de agregado artificial 

 relativo à massa unitária do bloco EVANG 80% 
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Tabela 4.10 – Massa unitária dos blocos estudados na pesquisa relativos ao Bloco EVANG 80% 

 

 

Quando se analisam os blocos isoladamente, percebe-se um aumento em seu peso, 

mas é importante também salientar que as dimensões de todos os demais blocos são bem 

menores relativas aos blocos EVANG. 

 

 

4.6.2 - Ensaios de Resistência à compressão dos blocos  EVANG  aos 7, 28 e 35 dias. 

 

Os blocos, durante o período da cura, ficavam imersos em um tanque de água. 

Quando retirados dos tanques, os mesmos ficavam um dia fora dos mesmos, perdendo o 

excesso de água que havia sido absorvido por eles durante a cura; em seguida, eram levados à 

bancada de capeamento e, no dia seguinte, conduzidos à prensa hidráulica, onde eram 

submetidos ao ensaio de compressão, em obediência à NBR 7184/92-blocos vazados de 

concreto simples para alvenaria sem função estrutural, (determinação da resistência à 

compressão).   

 

 

 

 

 

Tipos de blocos Peso  (kg) 
Variação do peso unitário dos 

blocos relativos ao bloco de 
concreto 

 kg % 

bloco de Concreto 10,50 Elemento base 

bloco E.V.A. Convencional 5,24 49,90  mais leve 

bloco EVANG  60% 19,07 81,62 mais pesado 

bloco EVANG  70% 17,36 65,33 mais pesado 

bloco EVANG  80% 15,40 46,66 mais pesado 
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Na figura 4.3, observa-se os blocos EVANG rompidos no dia do ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3   –    Blocos   EVANG após o rompimento 

 

Em geral, observa-se que o bloco EVANG, após o rompimento na prensa, ainda 

mantém suas formas originais, e poucos blocos apresentam algum tipo de fissura. Em vista 

disso, procurou-se ver qual o comportamento do bloco EVANG após o seu rompimento, com 

a continuidade do carregamento, a fim de se analisar sua deformação máxima. Destaca-se que 

esse comportamento é muito diferente do que ocorre com os blocos cerâmicos, que se 

rompem (Figura 4.4), e os de concreto, que são esmagados (Figura 4.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, mesmo com o excesso de carga, o bloco EVANG apenas apresenta 

mais algumas novas fissuras, abrindo um pouco mais as primeiras (Figura 4.6), e o mais 

importante: ao ser retirada toda a carga, ele retorna a uma posição em estágio anterior (Figura 

 

Figura 4.4 - Bloco cerâmico após o  

rompimento 

Figura 4.5 - Bloco de concreto  

após o rompimento. 
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4.7), demonstrando assim a grande ductilidade e a capacidade de armazenar e liberar energia  

que o material possui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se verificar também a situação final em que se encontram os blocos após os 

testes de compressão, quando são levados ao pátio do laboratório (Figuras 4.8, 4.9, 4,11 e 

4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.7 – Bloco EVANG após a retirada do 

excesso

Figura 4.9 – Blocos de concreto rompidos Figura 4.8 – Blocos cerâmicos rompidos 

Figura 4.6 – Bloco EVANG após a ruptura 
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Na Tabela 4.11, têm-se os resultados das resistências à compressão dos blocos 

EVANG 80%, aos 7, 28 e 35 dias, em função da variação da incorporação de E.V.A.. 

 

 

Figura 4.10 – Blocos   EVANG já rompidos, sendo transportados, jogados e arrumados no pátio 

  

 



 106

 

 

 
        Tabela 4.11 – Resistência à compressão dos blocos  EVANG 80%, relativos ao teor de E.V.A. e o seu peso 

 

A Tabela 4.10 apresenta os resultados obtidos com os ensaios realizados com os 

blocos EVANG (59,0 cm x 26,5 cm x 11,5 cm). Verifica-se que, na medida em que se 

aumenta a quantidade de E.V.A. presente na mistura, os blocos ficam mais leves, o que é 

lógico, em função da substituição de agregado natural (areia) por agregado artificial leve, 

originado do aproveitamento de resíduos de E.V.A. Confirmou-se também o fato de que a 

resistência à compressão dos blocos é reduzida em função do maior teor de E.V.A. nas 

misturas utilizadas, para fabricar os blocos, sendo o menor valor de 0,92 MPa para o bloco 

EVANG 80%. Observa-se ainda que a resistência à compressão aumenta com o avanço da 

idade do ensaio dos blocos, o que é esperado em função da continuação da hidratação do 

cimento Portland, garantido pelo processo de cura adotado. 

O Gráfico 4.7 mostra as resistências à compressão dos blocos EVANG, aos 7 e aos 

28 dias relativos ao percentual de incorporação de resíduos em 60%, 70% e 80% de E.V.A. Já 

o Gráfico 4.8 mostra as resistências à compressão dos blocos EVANG aos 07 e aos 28 dias, 

com incorporação de resíduo de 60% e 70% e ainda as dos blocos EVANG aos 07, 28 e aos 

35 dias, data em que foram rompidos os painéis. 

 

 

 

Blocos  EVANG Peso 
Resistência à 
compressão 
aos 7 dias 

Resistência à 
compressão 
aos 28 dias 

Resistência à 
compressão 
aos 35 dias 

 kg MPa MPa MPa 

Blocos  EVANG  60% 19,07 0,95 1,66 
Não 

Executado 

Blocos  EVANG  70% 17,36 0,77 1,27 
Não 

Executado 

Blocos  EVANG  80% 15,40 0,66 0,92 0,94 
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Na Tabela 4.12 e nos Gráficos 4.7 e 4.8, apresenta-se um resumo das resistências à 

compressão entre os blocos de E.V.A., no traço 1:3 em volume, com Dmáx 9,5 mm e com um 

teor de E.V.A. de 60%, 70% e de 80%,  fabricados nas pesquisas de BEZERRA (2002) e  

POLARI  FILHO (2005) e os resultados aqui encontrados, para efeitos comparativos. É 

Teor de E.V.A.   x  Res. à compressão (7 e 28 dias)

0,660,77
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Gráfico 4.7 – Variação da resistência média à compressão dos blocos EVANG 80% aos 7 e 28 dias, 

relativos ao teor de agregado artificial. 

Gráfico 4.8 – Resistência média à compressão dos blocos EVANG em função da idade 

Resistência à compressao ( 7, 28 e 35 dias )  x Teor de E.V.A. 
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importante destacar que, na pesquisa de BEZERRA (2002), foi utilizado o cimento Portland 

(CP II Z 32) de fabricante diferente do utilizado nas pesquisas de POLARI FILHO (2005) e 

nesta (CP II Z 32 RS). 

 

 
        Tabela 4.12 – Resistência à compressão comparativa para os blocos E.V.A produzidos em três pesquisas  

 

 

No Gráfico 4.9 têm-se as curvas comparativas das resistências dos blocos E.V.A., 

aos 7 dias nas três pesquisas, enquanto, no Gráfico 4.10, têm-se estes valores para as 

resistências aos 28 dias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisas Teor de E.V.A. 
Resistência à 

compressão aos 
7 dias 

Resistência à 
compressão aos 

28 dias 

 % MPa MPa 

60% 1,52 1,61 

70% 1,09 1,18 BEZERRA (2002) 

80% 0,29 0,31 

60% 2,53 3,28 

70% 1,95 2,18 POLARI  FILHO (2005) 

80% 1,08 1,29 

60% 0,95 1,66 

70% 0,77 1,27 Bloco  EVANG 

80% 0,66 0,92 



 109

Gráfico  4.9 – Curva comparativa das resistências à compressão aos 7 dias nas três pesquisas  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico  4.10 – Curva comparativa das resistências à compressão aos 28 dias nas três pesquisas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Gráfico 4.9, pode-se observar que a resistência à compressão dos blocos E.V.A. 

com incorporação de 60 e 70%, nas pesquisas de BEZERRA (2002) e POLARI FILHO 

(2005), obtiveram resultados acima daqueles dos blocos EVANG. Observa-se que apesar de 

se ter nas três pesquisas a mesma dosagem, a resistência a compressão aos 28 dias são 
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diferentes apesar de estarem próximas, POLARI FILHO (2005) 1,29 MPa, BEZERRA (2002) 

0,31 MPa e EVANG 80% 0,92 MPa. Isso justifica-se por algumas divergências entre elas tais 

como: 

a) Espessura do EVANG 80%, 11,5 cm; 

b) Altura do EVANG 80%, 26,5 cm; 

c) Método de moldagem do EVANG 80%, manual; 

d) Método de moldagem da pesquisa de BEZERRA (2002) e POLARI 

FILHO (2005) mecânico. 

e) Compactação do bloco EVANG 80%, manual, martelo de borracha e 

soquete metálico; 

f) Compactação do bloco de BEZERRA (2002) e POLARI FILHO (2005), 

em prensa vibratória. 

 

Quanto ao Gráfico 4.10, pode-se observar que a resistência à compressão aos 28 dias 

encontra-se bem mais próxima nas pesquisas BEZERRA (2002) e EVANG, pois o processo 

de vibração mecânica da pesquisa de BEZERRA (2002) não foi tão evidenciada, devido à 

maior preocupação com a relação água/cimento que se teve na produção do EVANG. 

 

4.6.3 -.Ensaios de Absorção dos blocos EVANG com incorporação de 60, 70 e 80% 

de E.V.A. 

 

Após os 7 dias de cura, os blocos foram retirados do tanque, foram pesados e, 

realizados os ensaios de absorção. As amostras dos blocos EVANG com incorporação de 

60%, 70% e 80% de E.V.A. foram levadas à estufa, e fez-se o acompanhamento, para 

verificar a perda de água que haveria no mesmo, tudo isso em obediência à MB 3459/91. 

Posteriormente os mesmos foram conduzidos aos tanques para se verificar a saturação, cujos 

resultados encontram-se na Tabela 4.13 e Gráfico 4.11. 
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Tabela 4.13  - Teste de absorção dos blocos  EVANG 

Aumentos em % 
Blocos EVANG Absorção  (%) 

Teor de E.V.A. Absorção do bloco 

60% 10,24 - - 

70% 11,35 10 10,84 

80% 14,52 20 27,93 

 

 

 

 

 

 

    

          

 

 

 

 

 

 

 

Assim sendo, observa-se que os blocos EVANG com 60% de E.V.A. incorporados 

possuem um índice de absorção de 10,24%; já para os blocos EVANG com 70 %, o índice de 

absorção foi de 11,35% e, para os blocos EVANG com 80 %, esse índice foi de 14,52%.  

Convém salientar que não há uma ocorrência linear entre a variação do teor de  resíduo e a 

absorção de água nos blocos, pois, quando se faz um acréscimo de aproximadamente 16,66% 

de E.V.A. na dosagem para a produção do bloco, e o índice de absorção aumenta 10,84%. Já 

quando se acrescentou 14,28% na dosagem, levando-a de 70% a 80% de E.V.A., o mesmo 

aumentou a absorção em 27,93% (Tabela 4.11). Isso mostra que não há uma regularidade 

proporcional entre o aumento do E.V.A. e o aumento da absorção. Vê-se apenas que, quanto 

maior o índice de resíduo incorporado na mistura, maior o índice de absorção no bloco. 
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Gráfico 4.11 – Curva representativa do % de absorção de água nos blocos EVANG, relativo ao % de 

agregado artificial incorporado 



 112

 

 

 

4.6.4 - O bloco EVANG  e o seu impacto ambiental  

 

Uma característica importante dos blocos EVANG é que não geram resíduos, pois 

dificilmente são quebrados manualmente, ou quando submetidos a pequenos impactos. 

Eventualmente, quando é necessário se fazer algum corte nos blocos EVANG, deve-se 

realizar mecanicamente, com uma serra circular ou com uma maquita sem gerar qualquer tipo 

de resíduo (Figuras 4.11 e 4.12). 

A ductilidade do material garantido por uma boa aderência entre a pasta de cimento 

Portland e o agregado de E.V.A. contribui bastante para essa característica de não gerar 

resíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Blocos EVANG no momento do corte para aplicação no painel. 
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Segundo AGOPYAN et al (1998), o percentual de resíduo causado 

 pelos blocos ou tijolos, em uma obra, corresponde a 17%; já para PINTO (1995),  

este percentual fica em 26,94% e, para SOUZA et al, (1998),  13%. Para SALES (2005), de 

acordo com pesquisa feita no município de Campina Grande/PB, o resíduo entre blocos e 

revestimento atinge 33,10%, o que desfruta interesse neste trabalho, por estar propondo um 

novo produto reciclado, que não gera resíduos futuramente.  

Com base nos estudos realizados, pode-se afirmar que a viabilidade de se utilizar o 

bloco EVANG 80% como um elemento de vedação na construção civil está baseada em 

quatro aspectos: 

 

a) Destino de resíduos de E.V.A. gerados na indústria de calçados; 

b) Produção de um bloco que possivelmente não produz resíduos; 

c) Obtenção de uma baixa massa específica; 

d) Execução de alvenarias com menor carregamento nas estruturas. 

 

 
 

Figura 4.12 – Blocos EVANG cortados com a maquita, prontos para serem utilizados 
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4.6.5. - Análise da produtividade do Bloco  EVANG  80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.5.1 - Estudo comparativo dos blocos EVANG 80% com os blocos cerâmicos.    

 

Os bloco cerâmicos (Figura 4.14) são os mais utilizados na região e estão sendo 

analisados comparativamente com os blocos, EVANG (Figura 4.13). Na Tabela 4.14, têm-se 

algumas de suas características, tais como  tamanho e peso, e ainda um comparativo entre os 

mesmos, a fim de se verificar as vantagens e desvantagens que cada um possui sobre o outro, 

considerando a execução de uma parede de alvenaria com 15 cm de espessura. 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.14 – Blocos cerâmicos 

Figura 4.13 – Blocos  EVANG  ( 11,5 cm  x  26,5 cm   x   59 cm ) 
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 ( * )  Os revestimentos encontram-se explanados na Tabela 4.6  

 

O peso do bloco cerâmico é inferior ao do bloco EVANG, mas, ao analisar-se o 

conjunto das paredes, vê-se que a situação se reverte (Tabela 4.6). Além disso, os blocos 

EVANG são bem maiores e possuem uma massa unitária menor, tendendo a gerar uma maior 

produtividade na hora da execução das alvenarias.  

 

4.6.5.2 - Estudo comparativo dos blocos EVANG  80%  com os blocos de concreto 

 

Os blocos de concreto convencional (Figura 4.15) são pouco utilizados na nossa 

região, devido ao seu custo e peso, mas possuem um potencial de mercado considerável 

(POLARI FILHO, 2005) e estão sendo analisados comparativamente com os blocos  EVANG 

(Figura 4.13).  

Na Tabela 4.15, têm-se algumas de suas características, tais como tamanho e peso, a 

fim de se verificar um comparativo entre os mesmos, considerando-se uma parede com 15 cm 

de espessura. 

 

 

 

 Blocos EVANG 
80% de E.V.A. 

Tijolos 
Cerâmicos 

Observações referentes 
ao bloco EVANG 

Comprimento 59,00 cm 18,00 cm Menor 

Largura 11,50 cm 9,00 cm Menor 

Altura 26,50 cm 18,00 cm Menor 

Blocos / m2 08 un 25 un Maior 

Peso dos blocos 15,40 kg 3,00 kg Menor 

Peso parede / m2 sem  

revestimento ( * ) 
57,26 85,17 Maior 

Peso parede / m2 com  

revestimento ( * ) 
120,26 211,17 Maior 

Massa específica dos 

blocos 
1.245,00 kg/m3 1.852,00 kg/m3 Maior 

Tabela  4.14 – Estudo comparativo entre os blocos cerâmicos e os blocos EVANG  80%, 

considerando uma
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( * )  Os revestimentos encontram-se explanados na Tabela 4.6  

 

O peso do bloco de concreto é inferior ao peso do bloco EVANG 80%. Ora, quando 

se analisa o conjunto das paredes, blocos mais argamassa de assentamento, vê-se que o peso 

da parede por metro quadrado, confeccionada com o bloco de concreto, fica maior (Tabela 

4.6), além de que, sendo os blocos EVANG bem maiores e possuindo ainda uma massa 

 
Blocos EVANG 80% de 
E.V.A. 

Blocos de 
concreto 

Observações 
referentes ao bloco 
EVANG 

Comprimento 59,00 cm 39,00 cm Menor 

Largura 11,50 cm 9,00 cm Menor 

Altura 26,50 cm 19,00 cm Menor 

Blocos / m2 06 un 13 un Maior 

Peso dos blocos 15,40 kg 10,50 kg Menor 

Peso parede / m2 sem  

revestimento ( * ) 
57,26 125,09 kg Maior 

Peso parede / m2 com  

revestimento ( * ) 
120,26 251,09 kg Maior 

Massa específica dos  

blocos 
1.245,00 kg/m3 2.400,00 kg/m3 Maior 

 

Tabela  4.15 – Estudo comparativo entre os blocos de concreto e os blocos EVANG  80%, considerando uma 

alvenaria com 15 cm de espessura 

Figura 4.15 - Bloco de concreto 
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unitária mais leve, tende a existir uma maior produtividade na hora da execução das 

alvenarias.  

 

4.6.5.3. - Estudo comparativo dos blocos EVANG 80% com os blocos E.V.A. 

convencional 

 

Os blocos de concreto de E.V.A. convencional (Figura 4.16) não são ainda utilizados 

na nossa região, pois estão sendo pesquisados, e, segundo estudo de POLARI FILHO (2005), 

há uma pesquisa de potencial de mercado para a cidade de João Pessoa / PB, mostrando a 

viabilidade de seu uso. Foi feito um estudo comparativo entre o bloco E.V.A. convencional e 

o EVANG, Figuras 4.13, analisando-se algumas de suas características, tais como tamanho e 

peso, volume e tensão, como apresentadas na Tabela 4.16, a fim de se verificar as vantagens e 

desvantagens que cada um possui sobre o outro, considerando uma parede com 15 cm de 

espessura.   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Figura 4.16 – Bloco de E.V.A. convencional  ( 9 cm x 19 cm x 39 cm ) 
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( * )  Os revestimentos encontram-se explanados na Tabela 4.6  

 

4.6.5.4 – Características do bloco EVANG 80% 

De modo análogo, como ocorre com o bloco de concreto, aqui também se tem o 

bloco E.V.A. mais leve, mas, no conjunto, torna-se mais pesado por metro quadrado. 

Mais uma vez, nesta comparação, destaca-se que é possível se ter menor peso da 

parede com revestimento combinado, possibilitando o aumento de produtividade em sua 

execução. Após os estudos efetuados, pode-se afirmar que o bloco EVANG é interessante por 

oferecer uma melhor produtividade, um menor peso por metro quadrado, com e sem 

revestimento, podendo resultar um menor custo final na obra, cujas características, dimensões, 

peso, volume e massa unitária encontram-se na Tabela 4.17.  

 
Blocos EVANG 

80% de E.V.A. 

Blocos de E.V.A. 

convencional 

Observações 

referentes ao bloco 

EVANG 

Comprimento 59,00 cm 39,00 cm Menor 

Largura 11,50 cm 9,00 cm Menor 

Altura 26,50 cm 19,00 cm Menor 

Blocos / m2 06 un 13 un Maior 

Peso dos blocos 15,40 kg 5,24 kg Menor 

Peso parede / m2 sem  

revestimento ( * ) 
57,26 68,11 kg/m2 Maior 

Peso parede / m2 com  

revestimento ( * ) 
120,26 194,11  kg/m2 Menor 

Massa específica dos 

blocos 
1.245,00 kg/m3 1.266,00  kg/m3 Menor 

Tabela  4.16 – Estudo comparativo entre os blocos de E.V.A. convencional e os blocos EVANG  

80%, considerando uma alvenaria com 15 cm de espessura 
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Os blocos pesquisados, projetados e confeccionados neste trabalho, com o uso do 

resíduo de E.V.A. possuem como características: 

 

a) Menor peso por metro quadrado, comparado com os de características semelhantes; 

b) Bastante uniformes; 

c) Dimensões maiores que os convencionais; 

d) Devido à rugosidade superficial, tendem a ter uma boa capacidade de aderência para 

as argamassas de revestimento; 

e) Pode-se dispensar o uso dos chapiscos; 

Características Dimensões Unidade 

Comprimento 59,00 cm 

Largura 11,50 cm 

Altura 26,5 cm 

No de Orifícios 04 un 

Comprimento dos orifícios 11,50 cm 

Largura dos orifícios 6,00 cm 

Altura dos orifícios 24,00 cm 

Espessura das paredes do bloco 2,50 cm 

Espessura dos fundos do bloco 4,00 cm 

Peso dos Bloco  EVANG – 80% após 24 

horas de confeccionado 
15,62 kg 

Volume dos bloco  EVANG  80% 12.374,00 cm3 

Massa específica do bloco  EVANG  80% 1.245,00 kg / m3 

Quantidade de bloco EVANG 80% / m2 06 un 

Peso do m2 de parede de 0,15m s/ 

revestimento ( * ) 
57,26 m2 

Peso do m2 de parede de 0,15m c/ 

revestimento ( * ) 
120,26 m2 

Tabela  4.17  -  Características do Bloco EVANG  80% .     
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f) Menor custo de transporte, devido à relação peso x volume; 

g) Como um agregado leve na produção de elementos estruturais, irá reduzir a ação 

térmica nos ambientes (SHORT; KINNIBURGH, 1967 apub GARLET, 1998); 

h) Maior ductilidade comparado aos demais; 

i) Conduzir a uma obra mais limpa e produtiva por ser leve, utilizando em um elemento 

estrutural pré-moldado; 

j) O uso desse resíduo em um produto industrializado, na construção civil, tende a 

reduzir o volume de resíduos na natureza. 

 

 

4.7. - Ensaios com os painéis confeccionados com os blocos EVANG 80%  

 

4.7.1. - Resistência à compressão das argamassas de assentamento  

 

A determinação do traço utilizado para a argamassa de assentamento dos blocos 

EVANG foi 1:1:5 (cimento:cal:areia), dosagem essa utilizada em volume. O resultado médio 

dos corpos de prova (quatro para cada painel) das argamassas de assentamento foi 9,59 MPa, 

à idade de 7 dias após a execução da parede, conforme Tabela 4.18. 

 

 
 

             Tabela 4.18 - Resultado médio da resistência à compressão das argamassas utilizadas nos painéis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistência à compressão  

MPa 

Painel  01 10,25 

Painel  02 9,08 

Painel  03 9,44 

Média 9,59 
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4.7.2  -.Resistência à compressão dos painéis confeccionados com os blocos 

EVANG 80% 

 

Após a confecção dos painéis e transportados para a prensa hidráulica, os mesmos 

foram submetidos aos testes de compressão de acordo com a NBR 8949/85, cujos resultados 

encontram-se na Tabela 4.19. Esses resultados foram realizados apenas com os blocos  

EVANG 80%. 

 

 

 

  

 

 

Importante salientar que, após o rompimento das paredes, acusado no visor digital da 

prensa, as mesmas não atingem o colapso, permanecendo em pé (Figuras 4.17 e 4.18), 

possuindo pouquíssimas fissuras.  Isso se justifica devido à ductilidade existente nos painéis, 

como comprovado no cálculo da eficiência das paredes apresentados no item 4.7.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painel 
Blocos EVANG usados 

no do painel 

Tensão das paredes 

(MPa) 

Painel  01 80% 0,90 

Painel  02 80% 0,87 

Painel  03 80% 0,98 

Resistência à compressão média 

dos painéis 
80% 0,92 

Tabela  4.19  -  Resistência à compressão nos painéis estudados 
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Figura 4.17 – Vista lateral da parede com os Blocos EVANG submetidos à compressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3 - Eficiência dos painéis de blocos EVANG  80% 
Figura 4.18 - Paredes com os blocos EVANG submetidos a compressão 
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4.7.3 -  Eficiência dos painéis de blocos EVANG  80% 
 

Segundo a literatura de RAMALHO, M. A. e CORRÊA, M. R. S. (2003), quando se 

estuda a resistência à compressão das alvenarias, analisa-se um parâmetro muito importante, 

que é a eficiência da mesma, dada pela relação entre a força máxima atuante na da parede e a 

do bloco que a compõe. Essa varia bastante dependendo da forma, do material e da foca que o 

bloco resiste. Segundo os mesmos autores, quanto maior a sua ação no bloco, menor é a 

eficiência, e vice versa. Pode-se considerar que os blocos cerâmicos proporcionam uma 

eficiência menor à alvenaria que os de concreto, (Tabela 2.3), considerando-se casos comuns 

no Brasil, de paredes executadas com blocos de concreto e cerâmico não grauteados, cuja 

resistência dos blocos situa-se entre 4,5 MPa e 20 MPa construídas com argamassas usuais.  

 

Na Tabela 4.18, pode-se ver que a tensão média das paredes é igual à dos blocos 

(Tabela 4.11), resultando uma eficiência da parede (bloco EVANG) com valor maior 

(eficiência = 1,00), diferenciando-se dos dois tipos de materiais comparados na Tabela 4.18. 

A questão que se coloca, à luz do conhecimento atual sobre o comportamento dos blocos 

EVANG, é que o valor dessa eficácia tende a ser maior para esse material (E.V.A.). Também 

não sendo ainda possível estabelecer, com segurança, a faixa entre os limites mínimo e 

máximo, porém o resultado encontrado (eficiência = 1,00) deve estar próximo do valor 

máximo, sendo o seu limite mínimo alcançado à medida que se utilizem blocos com menor 

teor de E.V.A., aproximando-se do valor máximo obtido com o bloco de concreto (0,60). Essa 

hipótese está para ser confirmada no prosseguimento das pesquisas.  

 

Verifica-se ainda que os painéis estudados possuem um comportamento diferente, 

deformando-se bastante antes de atingir o colapso do conjunto (Figuras 4.17 e 4.18). 

Acredita-se que a maior ductilidade dos blocos EVANG tem papel importante nesse 

resultado. 

 

No Gráfico 4.12, apresenta-se o resultado do encurtamento médio das paredes 

estudadas, demonstrando que a inclinação da curva diminui, aproximando-se do eixo das 

abscissas, ou seja, as paredes tornaram-se mais deformáveis, comparativamente aos outros 

materiais.  
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Gráfico 4.12  -  Encurtamento médio das paredes com blocos EVANG 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados a partir das leituras nos defletômetros, durante os ensaios, revelaram 

que, para estas paredes, o surgimento da primeira fissura se deu por volta de 55% da sua carga 

média de ruptura. Percebe-se que, apesar de fissuradas, as paredes ainda mantêm a sua 

capacidade resistente, chegando a suportar quase que o dobro da carga imposta desde o 

momento do surgimento da primeira fissura. 

 

4.8. – Tensão analisada para uma parede confeccionada com o bloco EVANG 

80% 

 

A fim de se conhecer melhor a tensão que o bloco EVANG 80% seria submetido na 

confecção de uma parede, considerou-se a Figura 4.19, onde se tem um painel com 1,20m de 

largura para uma altura de 2,60m, e uma cinta na parte superior do painel; considerou-se 

também que esta parede seja construída com o bloco EVANG 80%, e que a mesma fosse 

revestida com argamassa de ambos os lados; para o caso já se viu na Tabela 4.17 que a carga 

para esta parede será de aproximadamente 120,26 kg/m2. Logo como a área desta parede é de 

3,12m2, tem-se que sua carga é de aproximadamente 538,00Kg. Como sobre o painel 

analisado existe uma viga de concreto armado com 0,20m de altura, tem-se para esta viga o 

peso aproximado de 69kg. Como boa parte das edificações da região possuem uma laje com 
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cobertura em telhas canal, estimou-se uma carga sobre esta viga de aproximadamente 500,00 

kg por metro linear, logo sobre a viga considerou-se uma carga de 600kg. Logo todas as 

cargas acima expostas são iguais a 1.207,00 kg, para facilitar arredonda-se para 1.210 kg. A 

secção de apoio da parede é de 0,138 m2. Logo a tensão admissível para esta parede nas 

condições acima apresentadas é de 0,09MPa, o que corresponde a um valor bem inferior ao 

encontrado para o bloco e para o painel constituído de bloco EVANG 80%, como se vê nos 

Quadros 4.10 e 4.18. Com isso se tem uma boa indicação para o uso do bloco EVANG 80% 

com um elemento de vedação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. - Potencial de utilização do E.V.A. na construção civil 

 

O resíduo de E.V.A. é um polímero, conforme já apresentado anteriormente, cujos 

resíduos estão sendo sugeridos como matérias-prima para a confecção de um novo produto. 

Por exemplo, suas incorporações foram testados também na fabricação de outros 

produtos (Figura 4.20), tais como elementos vazados, placas de vedação, elementos para 

revestimentos de parede e piso, a fim de se avaliar o potencial de uso das mesmas. 

Figura 4.19 – Detalhe do painel para estudo da tensão nos blocos EVANG 80% 
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O resíduo do E.V.A. também poderá ser utilizado com a finalidade de servir como 

uma matéria-prima na confecção de outros produtos na construção civil, tais como 

enchimento de laje, placas de vedação, divisórias de ambientes e forros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 – Outros elementos confeccionados com 
resíduos de E.V.A.  
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES 

 

Embasado nos resultados apresentados neste trabalho e considerando os materiais e 

as dosagens utilizadas, destacando o percentual (80%) de incorporação do resíduo de E.V.A. 

em substituição aos agregados naturais, pode-se dizer que: 

ü O projeto do bloco EVANG (59,0 cm x 26,5 cm x 11,5 cm) foi testado e 

aprovado, seja na definição de suas dimensões e do processo de moldagem e 

desforma, seja no resultado de resistência à compressão alcançado na parede e 

nos próprios blocos, sendo destacadas as limitações de adensamento inerentes 

ao processo de fabricação manual; 

ü O uso do bloco EVANG 80% é viável na construção civil, levando-se em 

conta o potencial de aproveitamento de resíduos e o ganho de produtividade na 

execução de alvenarias; 

ü A resistência à compressão alcançada pelo bloco EVANG 80% e pela parede 

executada com esse bloco indicam bom desempenho, podendo o bloco 

EVANG 80% ser utilizado como um elemento de vedação. 

ü Admitindo-se uma boa margem de segurança e tendo como base os 

conhecimentos acumulados até o momento, em relação ao bloco E.V.A., é 

possível dizer que 1 MPa seria suficiente para a resistência à compressão do 

bloco e da parede com função de vedação, considerando-o como parâmetro de 

um material não convencional; 

ü Os resultados alcançados nos testes das paredes com bloco EVANG 80% 

mostraram que se alcançou uma eficiência 1,00, valor bastante superior aos 

estabelecidos para os blocos de concreto e cerâmico , confirmando que a 

eficiência da alvenaria varia bastante, dependendo da forma, do material e da 

resistência do bloco; 

ü Quanto ao encurtamento da parede durante a aplicação da carga vertical, 

constata-se que os painéis constituídos com os blocos EVANG 80% são 

bastante deformáveis. Os resultados indicam que o material estudado pode 
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absorver algumas alterações devido a movimentações da estrutura de concreto 

armado, evitando-se com isso algumas patologias normalmente encontradas 

nos edifícios de vários pavimentos; 

ü Outro fator também importante é a indicação de que a produtividade na 

execução de paredes, com uso dos blocos EVANG, parece ser maior 

comparado ao bloco convencional, considerando a menor massa unitária 

combinado a um maior tamanho do bloco EVANG; 

ü Na comparação entre as alvenarias de 0,15m revestidas, constituídas de blocos 

EVANG 80% e com outros materiais (blocos de concreto e cerâmico), 

verifica-se que a com bloco EVANG tem menor massa unitária por metro 

quadrado, variando entre 98,80 kg/m2 até 172,30 kg/m2, o que pode representar 

uma redução importante de carga na estrutura de concreto armado, podendo 

reduzir com isso as dimensões dos elementos estruturais e conseqüentemente o 

consumo de aglomerante e aço na execução edifícios. 

ü Os blocos EVANG produzidos nesta pesquisa oferecem boas condições de 

fabricação e produtividade, atingindo valores satisfatórios de resistência à 

compressão aos 28 dias, tais como: 

a) 1,66 MPa, para os blocos EVANG produzidos a partir do compósito 

com incorporação de 60% de E.V.A. (Dmáx= 9,5 mm) em substituição 

ao agregado natural (areia);  

b) 1,27 MPa, para os blocos EVANG produzidos a partir do compósito 

com incorporação de 70% de E.V.A. (Dmáx= 9,5 mm) em substituição 

ao agregado natural (areia); 

c) 0,92 MPa, para os blocos EVANG produzidos a partir do compósito 

com incorporação de 80% de E.V.A. (Dmáx= 9,5 mm) em substituição 

ao agregado natural (areia). 

ü A resistência à compressão dos blocos EVANG é inversamente proporcional 

ao percentual de incorporação de resíduo na dosagem do bloco. 
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ü A produção dos blocos EVANG testada é um processo de fabricação simples, 

manual, dispensando assim o consumo de energia para sua fabricação.  

ü Com relação ao acabamento superficial do bloco EVANG, verifica-se que, 

quanto menor o percentual de incorporação de resíduo E.V.A. na dosagem, 

melhor acabada fica sua superfície. Assim, a opção pelo uso de revestimento 

na alvenaria poderá ser apenas por uma aplicação de tinta texturizada na 

tonalidade desejada.  

ü Os blocos de EVANG são facilmente cortados, serrados e/ou furados, 

facilitando com isso a execução de todas as instalações,  não gerando 

praticamente nenhum resíduo na construção (entulho).  

ü A consolidação do bloco proposto, além de contribuir com a reciclagem de um 

tipo de resíduo, o E.V.A. como agregado leve, pode evitar o consumo 

excessivo de agregados naturais na construção civil, contribuindo duplamente 

com o meio ambiente. 

ü Com esse trabalho, espera-se ter cumprido mais uma etapa na busca por uma 

alternativa válida para o aproveitamento dos resíduos de E.V.A. provenientes 

das indústrias calçadistas (aparas e sobras na fabricação de sandálias). Tal 

aproveitamento na confecção de blocos de vedação utilizados na construção 

civil apresenta-se como uma solução alternativa, ecologicamente correta, para 

tratar tais resíduos industriais. Espera-se também aumentar a credibilidade dos 

processos de reciclagem e contribuir para a redução dos impactos ambientais 

gerados pela disposição inadequada de tais resíduos em nossas cidades. 
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SUGESTÕES PARA NOVOS TRABALHOS 

 

ü Realizar um estudo de otimização da argamassa de assentamento a ser utilizada 

na execução dos painéis, para cada teor de incorporação do agregado de 

E.V.A., objetivando melhorar a eficiência dos referidos painéis. Tal estudo 

deve ser realizado, previamente, através da utilização de prismas; 

ü Executar painéis com os blocos EVANG 80%, produzidos com a dosagem 1:5, 

em volume, calculando-se a eficiência dos referidos painéis; 

ü Realizar um estudo alterando-se as dosagens do concreto, reduzindo-se o 

consumo de cimento e alterando-se o percentual de resíduo na incorporação da 

dosagem, bem como a granulometria do E.V.A.; 

ü Fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica com a utilização do bloco 

EVANG 80%, a fim de verificar qual a redução efetiva de carga nas estruturas 

e o possível ganho de produtividade na execução das alvenarias; 

ü Construir protótipos em escala real com os blocos EVANG desenvolvidos 

nesta pesquisa e analisar o comportamento desses quanto à realização dos 

ensaios de impactos de corpo-mole, corpo-duro, interação entre portas e 

painéis de vedação, bem como analisar o desempenho destes quanto ao 

comportamento de peças suspensas; 

ü Construir protótipos em escala real com os blocos EVANG desenvolvidos 

nesta pesquisa e realizar um estudo relativo ao conforto termo-acústico; 

ü Avaliar a resistência ao fogo de painéis de vedação executados com blocos de 

E.V.A.. 
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