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RESUMO
SALADO, G. C. Painel de vedação vertical de tubos de papelão: estudo, proposta e
análise de desempenho. Tese (doutorado). São Carlos: Universidade de São Paulo,
Escola de Engenharia de São Carlos, 2011.
A extração cada vez maior de recursos da natureza e o
grande volume de lixo descartado nos aterros sanitários
alertam para a necessidade de se promover a reciclagem e a
reutilização de resíduos para se gerarem novos materiais,
inclusive, no setor da construção civil.
Com base nisso e a partir de um estudo sobre as obras
arquitetônicas em que Shigeru Ban construiu painéis de
vedação com tubos de papelão, este trabalho desenvolveu
uma proposta de painéis de vedação vertical de tubos de
papelão e fez uma avaliação do seu desempenho estrutural
visando a sua utilização no Brasil.
Foram realizados ensaios técnicos para avaliar o painel
de vedação vertical de tubos de papelão proposto, no que se
refere à sua resistência mecânica e ao seu comportamento
quando submetido às principais ações sofridas por um painel
de vedação vertical.
Também foi construída uma célula-teste para avaliar o
desempenho técnico e estrutural do painel de vedação
vertical de tubos de papelão proposto quando submetido a
situações reais de exposição.
Os dados obtidos em ambas as avaliações foram
levados em consideração para verificar o desempenho geral
do painel que se propôs, possibilitando concluir se este é apto
ao seu emprego na construção civil no Brasil, e sugerir alguns
usos e aplicações para o mesmo.
Palavras-chave: Materiais de construção alternativos, painel de
vedação vertical, tubos de papelão, materiais de construção
sustentáveis.
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ABSTRACT
SALADO, G. C. Vertical sealing cardboard tubes panel: study, proposal and
performance analysis. Thesis (Ph.D). São Carlos: University of São Paulo, Engineering
School of São Carlos, 2011.
The increasing extraction of nature resources and the
large volume of waste discarded in landfills call for the need to
promote recycling and reuse of waste to create new materials,
inclusive in the construction industry.
Considering this aspect and from a study of the
architectural masterpieces where Shigeru Ban built sealing
cardboard tubes panels, this study developed a proposal for
vertical sealing cardboard tubes panels and assessed their
structural performance having in mind their use in Brazil.
Technical tests were conducted to evaluate the
proposed vertical sealing cardboard tubes panel regarding its
mechanical resistance and behavior when submitted to the
main actions suffered by a vertical sealing panel.
A test cell was also built to evaluate the structural and
technical performance of the proposed vertical sealing
cardboard tubes panel when submitted to real exposure
situations.
Data obtained in both evaluations were taken into
consideration to verify the general performance of the
proposed panel, allowing to conclude whether this is suitable
for being used in civil construction in Brazil, and to suggest some
usage and applications for it.
Keywords:
alternative building materials, vertical sealing panel,
cardboard tubes, sustainable building materials.
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Painel de vedação vertical de tubos de papelão: estudo, proposta e análise de desempenho

1. INTRODUÇÃO

1.1. Considerações iniciais
Atualmente, os crescimentos vertiginosos da população mundial e do
incentivo ao consumo resultam numa trajetória de grandes danos
ambientais

e

degradação

do

planeta,

determinada

pela

intensa

exploração de recursos naturais e pela grande quantidade de resíduos
gerados.
Com relação ao setor da construção civil, segundo CIB (2000), este é o
setor de atividades humanas que mais consome recursos naturais e utiliza
energia intensamente. De forma análoga, conforme Sartor e Lamberts
(2008), levantamentos comprovam que a construção e a manutenção de
obras em geral consomem cerca de 75% dos recursos naturais extraídos do
planeta e produzem de 40% a 60% dos resíduos sólidos urbanos.
Em termos de Brasil, sabe-se que no ano de 2009 cada brasileiro
produziu cerca de 0,576 kg de entulho por habitante/dia e que foram
produzidas ao todo 91,4 mil toneladas diariamente (ANAP, 2010). Em razão
disso, os princípios da sustentabilidade aplicados ao campo da construção
civil implicam mudanças em toda a sua cadeia produtiva (SARTOR e
LAMBERTS, 2008).
Sendo as vedações verticais o subsistema que mais demanda
matérias-primas para a sua construção e o que mais gera resíduos após uma
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possível demolição, torna-se importante a incorporação de resíduos neste
subsistema.
Existem vários tipos de resíduos que podem ser aproveitados nas
vedações

verticais.

Pesquisas

em

grandes

universidades

brasileiras

demonstram isso, sobretudo desenvolvendo blocos alternativos para
alvenaria, com o intuito de empregar resíduos na construção civil e avançar
as técnicas construtivas, além de buscarem padronização dos elementos
construtivos, modulação e racionalização da construção.
Um exemplo desses estudos é a adição de cinzas de diversas origens
em concreto para a produção de elementos construtivos, como blocos de
vedação e blocos de calçamento, que vem sendo estudada em várias
universidades do país, como na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC),
na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) e na
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (ROCHA, 2008).
Entre tantos, outro exemplo é o uso de solo estabilizado na produção
de paredes monolíticas, blocos e tijolos pelo Grupo de Estudos Orientados
para a Tecnologia de Materiais e Habitação (Geotemah), da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (CASTRO, 2008b).
Pelos estudos realizados pode-se perceber, em suma, que os materiais
alternativos possuem, assim como os materiais convencionais, as suas
vantagens e desvantagens de uso. Assim sendo, os materiais alternativos têm
o seu potencial - que depende de material para material e da aplicação
que se pretenda - e, portanto, poderiam ser mais utilizados ou difundidos.
Com relação aos painéis de vedação vertical que possuem resíduos
em sua composição, no mercado existem poucas opções disponíveis aos
profissionais da área e construtores em geral. Normalmente, os painéis de
vedação vertical encontrados são constituídos de concreto, de alumínio,
cerâmicos, cimentícios, de EPS (poliestireno expandido), de madeira, de PVC
(policloreto de vinila), metálicos, de GRFC (concreto reforçado com fibra de
vidro), ou de OSB (oriented strand board); sendo que apenas os painéis de
tetra pak empregam resíduos e também alguns painéis do tipo colméia e
gesso acartonado, dependendo do fabricante.
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Por outro lado, sabe-se que o Brasil apresenta grande potencial no
setor de fabricação de celulose, papel e reciclagem do mesmo, já que o
volume de papéis descartados no país é bastante significativo. Atualmente,
de acordo com Bracelpa (2010a), o Brasil é o 4º maior produtor de celulose e
o 11º maior produtor de papel do mundo, com uma produção no ano de
2009 equivalente a 9,4 milhões de toneladas de papel e consumo em torno
de 8,5 milhões de toneladas. Quanto à reciclagem, segundo Bracelpa
(2010a), em 2008 foram recicladas no Brasil cerca de 3,6 milhões de
toneladas de papel.
Sendo assim, este é um resíduo abundante no país que, entre outras
opções, pode ser transformado em tubos de papelão, que são elementos de
grande resistência devido ao seu formato tubular, conforme Salado (2006), e
utilizado na construção civil, em especial, na fabricação de painéis de
vedação vertical, contribuindo para a redução dos recursos naturais
extraídos e do volume nos aterros sanitários.
Em virtude dos painéis de vedação vertical serem um produto, cujo
consumo vem aumentando cada vez mais no Brasil e no mundo, seria muito
interessante que fossem fabricados levando-se em consideração as
preocupações com o meio ambiente citadas anteriormente, como utilizar
resíduos em sua composição e poderem ser reciclados ou reutilizados.

1.2. Proposta e importância do estudo
Com base nas considerações tecidas, este trabalho propôs um painel
de vedação vertical formado por tubos de papelão e analisou o seu
desempenho técnico e estrutural, visando a sua aplicação na construção
civil no Brasil, a partir de um estudo das principais referências no assunto.
Num primeiro momento, a proposta deste painel não foi condicionada
a nenhum uso ou aplicação em específico. Mas, após a avaliação de
desempenho do mesmo, foram indicados os seus usos e aplicações mais
apropriados.
Para isso, foi necessário conhecer as principais características do
painel de vedação vertical proposto, como as propriedades mecânicas, a
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segurança estrutural, o comportamento frente a intempéries, questões
relativas à sua construtibilidade, manutenibilidade etc, que foram enfocadas
por este trabalho e possibilitadas por meio da realização de ensaios técnicos
em laboratório e da construção e inspeção de uma célula-teste de
aproximadamente 6,5 m².
Baseando-se principalmente no trabalho do arquiteto japonês Shigeru
Ban, este trabalho foi uma continuidade da pesquisa realizada por Salado
(2006), na qual se estudaram as tipologias e aspectos técnicos dos sistemas
construtivos que utilizam tubos de papelão desenvolvidos pelo arquiteto
mencionado, bem como as propriedades mecânicas do elemento
construtivo isolado, oriundo da indústria brasileira.
A atratividade em se utilizar tubos de papelão se dá por estes serem
um material de baixa tecnologia, não gerarem desperdício, serem
reciclados, poderem ser reutilizados caso estejam em perfeitas condições de
uso e possibilitarem a execução de sistemas construtivos transportáveis; além
de serem um material resistente e apto ao seu emprego na construção civil,
e produzidos no Brasil com abundância de matéria-prima.
Segundo Freitas et al. (2001), a consciência de que os recursos naturais
não são ilimitados e dos danos ambientais ocasionados ao planeta, aponta
a necessidade de um crescente investimento em pesquisas que possibilitem
e incentivem se construir com menor impacto global.
Sob esta óptica, crê-se que um dos campos de intervenção mais
importantes

diz

respeito

à

produção

de

materiais

e

componentes

construtivos, e que o aproveitamento de resíduos é mais do que um ato
desejável, sendo necessário. Percebe-se, portanto, a necessidade de se
explorar o ineditismo do tema no Brasil, incorporando diversas questões no
âmbito da Arquitetura.
As principais contribuições deste trabalho constam em: tornar
evidentes as potencialidades de um novo material para a construção civil,
no caso, os tubos de papelão, colaborando para a sustentabilidade
ambiental; demonstrar a grande possibilidade de emprego deste material
em construções provisórias, entre outras, colaborando com as pessoas
desabrigadas e as situações emergenciais; e em questionar às normas
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técnicas que não consideram e nem se adéquam em suas diretrizes e
parâmetros aos materiais alternativos, sendo uma grave falha visto que, na
conjuntura atual, o desenvolvimento de materiais alternativos é cada vez
mais necessário, assim como os incentivos ao seu uso, e as pesquisas sobre
estes são cada vez mais frequentes.
A significância desse estudo está, ainda, em contribuir para a
construção do conhecimento e sua utilidade para a prática profissional e,
mesmo, para a formação de novas políticas; sendo que está relacionado
ao incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de novas tecnologias e à
aceitação das mesmas que, se forem usadas com conveniência e
criatividade, podem produzir bons resultados.

1.3. Objetivos do trabalho
O objetivo principal deste trabalho consistiu em testar a hipótese
formulada:

“O painel de vedação vertical de tubos de papelão proposto neste
trabalho possui desempenho técnico e estrutural satisfatório para o seu
emprego na construção civil no Brasil.”

A hipótese deste trabalho se fundamentou pelos tubos de papelão
serem um material resistente, devido ao seu formato tubular e a sua
composição, e ao sistema construtivo proposto levar em consideração
algumas adequações e deficiências identificadas a partir do estudo das
obras

de

Shigeru

sustentabilidade,

Ban,

além

de

construtibilidade,

outros

princípios,

desempenho,

referentes

modulação

à
e

racionalização das construções.
Como objetivos complementares pretenderam-se:
- realizar ensaios técnicos para avaliar o painel de vedação vertical
de tubos de papelão proposto, no que se refere à sua resistência mecânica
e ao seu comportamento quando submetido às principais ações sofridas
por um painel de vedação vertical;
SALADO, Gerusa de Cássia (2011)
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- construir uma célula-teste para avaliar o desempenho técnico e
estrutural do painel de vedação vertical de tubos de papelão proposto
quando submetido a situações reais de exposição.

1.4. Definição de conceitos
Para o desenvolvimento deste trabalho alguns termos necessitaram de
uma definição precisa, feita com base em referências bibliográficas
consagradas. Inicialmente, pesquisaram-se estes termos num dicionário da
língua portuguesa de credibilidade e, posteriormente, na bibliografia
consultada por esta pesquisa.
Uma das principais fontes levada em consideração foi a NBR 15575 –
Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho (ABNT, 2008),
por ser a norma técnica utilizada para se fazer a avaliação de desempenho
nos painéis de vedação vertical de tubos de papelão propostos por este
trabalho.
Painel de vedação vertical
Para este trabalho adotou-se, de acordo com ABNT (2008),
Sistema de vedação vertical interno e externo (SVVIE) são as partes do
edifício habitacional que limitam verticalmente o edifício e seus ambientes
internos, controlando o fluxo de agentes solicitantes.
Desempenho
Conforme Ferreira (1999),
Desempenho é o conjunto de características ou possibilidades de
atuação de máquina, motor ou veículo, tais como velocidade, capacidade
de carga, agilidade, autonomia de movimentos, rendimento etc; atuação,
comportamento.
Para CIB (1975),
Desempenho é o comportamento de um produto em utilização.
Segundo CSTC (1979),
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Desempenho é a propriedade que caracteriza quantitativamente o
comportamento de um produto em utilização.
De acordo com IF (1972),
O conceito de desempenho é um arranjo sistematizado no qual é
possível expressar os atributos desejáveis de um material, componente ou
sistema, de modo a preencher as exigências do usuário, sem que se
considerem os específicos meios a serem empregados na consecução dos
resultados.
Conforme ISO (1981),
O conceito de desempenho constitui-se num enfoque metodológico
que intervém em todo o processo e que se caracteriza por considerar o
edifício como um produto que deve satisfazer a determinadas exigências.
Para ABNT (2008),
Desempenho é o comportamento em uso de um edifício e seus
sistemas.
Para este trabalho, define-se:
DESEMPENHO é o comportamento ou resposta de um produto quando
solicitado a cargas e esforços característicos do seu uso, e frente a situações
reais de exposição.
Construtibilidade
Segundo O’Connor & Tucker (1986),
Construtibilidade é a integração otimizada do conhecimento e da
experiência construtiva com as fases de planejamento, engenharia,
gerenciamento e operações de campo do projeto, visando o cumprimento
de objetivos globais.
Conforme Griffith (1986),
Construtibilidade é um estágio no qual a etapa de concepção do
edifício volta-se para simplificar e facilitar as operações construtivas,
sujeitando-se a todas as exigências do edifício concluído.
Para Sabbatini (1989),
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Construtibilidade é a propriedade inerente ao projeto de um edifício,
ou de uma sua parte, que exprime a aptidão que este edifício (ou sua parte)
tem de ser construído.
Para este trabalho, define-se:
CONSTRUTIBILIDADE significa a aptidão que um edifício possui de ser
construído de forma fácil e simplificada ou, ainda, a otimização do processo
construtivo.
Módulo (modulação)
De acordo com Ferreira (1999),
Módulo é a medida reguladora das proporções de uma obra
arquitetônica.
Greven (2007), que também se baseia em Ferreira (1999), ainda cita:
Módulo é a unidade de medida que se toma como unidade de
qualquer medida.
Para este trabalho, define-se:
MÓDULO é a unidade de medida reguladora que se toma como
unidade de uma obra arquitetônica.
Racionalização
Conforme Ferreira (1999),
Racionalizar é tornar os processos mais eficientes.
Para Sarli (s.d.),
Racionalização da construção é o processo dinâmico que torna
possível

a

otimização

do

uso

dos

recursos

humanos,

materiais,

organizacionais, tecnológicos, financeiros, visando atingir objetivos fixados
nos planos de desenvolvimento de cada país e de acordo com a realidade
sócio-econômica própria.
Segundo BNH (1978),
Racionalização da construção é um processo dinâmico que se
desenvolve e aperfeiçoa-se sistematicamente, em consonância com as
características regionais e o macro desenvolvimento do país, tendo por
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objetivo a otimização dos recursos materiais, humanos, organizacionais,
tecnológicos e financeiros que intervém na construção, em todas as suas
fases.
De acordo com Trigo (1978),
Racionalizar é aplicar, em matéria de organização, de planificação e
de verificação, as técnicas adequadas à melhoria da qualidade e ao
acréscimo da produtividade, fazendo o melhor uso dos meios humanos, dos
materiais de construção e dos equipamentos e instalações.
Conforme Sabbatini (1989),
Racionalização construtiva é um processo composto pelo conjunto de
todas as ações que tenham por objetivo otimizar o uso dos recursos
materiais, humanos, organizacionais, energéticos, tecnológicos, temporais e
financeiros disponíveis na construção em todas as suas fases.
Para este trabalho, define-se:
RACIONALIZAÇÃO na construção é a otimização do uso dos recursos
humanos, materiais, tecnológicos, energéticos, temporais e financeiros em
toda a construção.
Construção sustentável (sustentabilidade)
Segundo CIB (1999),
Construção sustentável é a criação e o gerenciamento responsável de
um ambiente construído saudável com base em princípios ecológicos e de
eficiência de recursos.
Para CIB e UNEP (2002),
Construção sustentável é a condição ou estado que possibilta a
existência do homo sapiens provido de segurança, saúde e vida produtiva
para todas as gerações em harmonia com a natureza e com os valores
culturais e espirituais locais.
De acordo com Gibberd (2004),
A edificação e construção sustentáveis buscam maximizar os efeitos
sociais e econômicos benéficos enquanto minimizam os impactos ambientais
negativos.
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Para este trabalho, utiliza-se:
CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL é um ambiente construído baseado em
princípios ecológicos e de eficiência de recursos, buscando-se preservar o
meio ambiente.

1.5. Conteúdo do trabalho
Este trabalho está estruturado da seguinte forma:
No item 1 é feita a introdução ao assunto estudado através de
algumas considerações iniciais. É apresentada a proposta de estudo e
discutida a sua importância, além de serem expostos os objetivos do mesmo.
Também são definidos os principais conceitos utilizados neste trabalho.
No capítulo 2 são expostas algumas relações entre Arquitetura,
construção e meio ambiente, é tratado sobre o acúmulo de resíduos no
Brasil e no mundo e a produção destes pelo setor da construção civil; fala-se
sobre a utilização de resíduos por este setor e, em especial, em painéis de
vedação vertical.
No capítulo 3 são expostos dados sobre a produção de celulose,
papel e a sua reciclagem no Brasil, e são abordadas algumas formas de
utilização de papéis reciclados na construção civil e na Arquitetura, através
de tubos de papelão.
No capítulo 4 é feito um estudo minucioso das obras nas quais Shigeru
Ban construiu painéis de vedação vertical com tubos de papelão, fazendose um levantamento dos aspectos técnicos dessas obras e, sobretudo, uma
análise criteriosa dos aspectos técnicos referentes aos painéis de vedação e
suas ligações; identificando-se adequações e deficiências nestes, para
servirem de base à proposta do painel de vedação vertical de tubos de
papelão feita por este trabalho.
No capítulo 5 é feita a proposta de um painel de vedação vertical de
tubos de papelão, juntamente com o projeto de todo o sistema construtivo
para utilizá-lo e, também, o projeto e construção de uma célula-teste
utilizada na avaliação de desempenho do painel proposto.
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No capítulo 6 é feita a análise de desempenho do painel de vedação
vertical de tubos de papelão proposto, por meio da realização de ensaios
técnicos em laboratório e de inspeções na célula-teste. Os dados obtidos de
ambas as formas foram avaliados com o auxílio da NBR 15575 – Edifícios
habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho.
No item 7 são apresentadas discussões a respeito do desenvolvimento
deste trabalho.
O item 8 revela as conclusões obtidas com a realização deste
trabalho, além de sugestões para futuros trabalhos.
O item 9 expõe a bibliografia utilizada para a elaboração deste
trabalho, compreendendo

as

referências

bibliográficas

citadas

e

a

bibliografia complementar consultada.
Por fim, no item 10 encontram-se em anexos informações importantes
para o entendimento de algumas partes deste trabalho, e as notícias e
reportagens que foram divulgadas a respeito do mesmo em jornais, revistas,
televisão, rádio etc, devido à sua repercussão.
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2. A PREOCUPAÇÃO
AMBIENTAL E O USO
DE RESÍDUOS NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Atualmente,

o

crescimento

vertiginoso

da

população

mundial

associado ao incentivo ao consumo que a mesma recebe converte-se
numa trajetória de grandes danos ambientais e degradação do planeta,
que se inicia numa intensa exploração de recursos naturais e culmina numa
grande quantidade de resíduos gerados.
Tão preocupantes quanto os impactos provenientes do consumo de
matéria (em seus estados sólido, líquido e gasoso) e energia são aqueles
ocasionados pelos resíduos gerados (também nas formas sólida, líquida e
gasosa), assim como a qualidade do ambiente que se disponibiliza às
gerações atuais e futuras (SATTLER e PEREIRA, 2006).
Esses fatos demonstram o quão são importantes as relações entre
Arquitetura, construção e meio ambiente.
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2.1. A Arquitetura e a preocupação com o meio
ambiente
Fato é que o crescimento populacional tem grande influência na
questão da sustentabilidade, uma vez que incide no aumento de consumo
em geral e também na demanda por construções.
Com o aumento do consumo aumenta a exploração de recursos
naturais, a geração de resíduos e a produção de CO2, inclusive devido à
industrialização dos processos, acentuando o problema do aquecimento
global (EDWARDS, 2008).
Conforme CIB (2000), a indústria da construção civil é o setor de
atividades humanas que mais consome recursos naturais e utiliza energia de
forma intensiva, ocasionando impactos ambientais que devem ser motivo de
preocupação a todos os envolvidos nas suas inúmeras etapas produtivas.
No campo da construção civil, todas as práticas construtivas que
contribuem para o alto consumo de energia elétrica, para a emissão de
gases poluentes etc, causam danos não só para as cidades como um todo,
como danos de efeitos planetários, como a elevação das temperaturas 1 , a
contaminação das águas e do ar, a escassez de energia etc.
O projeto arquitetônico e a escolha dos materiais de construção são
muito importantes para a preservação ambiental. Uma construção cujo
projeto e materiais empregados não propiciem conforto térmico, iluminação
interna e ventilação adequadas, por exemplo, resultará num consumo de
energia demasiado (EDWARDS, 2008). Assim sendo, a falta de cuidados com
o projeto arquitetônico e com a escolha dos materiais de construção
causará danos ambientais durante toda a vida útil da edificação.
Isso demonstra a necessidade de sempre se considerarem medidas
voltadas para a sustentabilidade em Arquitetura em todas as suas fases,
desde a concepção do projeto, execução da obra, uso e manutenção, e
demolição ou reutilização.
Segundo Sartor e Lamberts (2008) existe a estimativa de que, em termos globais, cerca de
um terço da liberação de gases que provocam o efeito estufa no planeta esteja
relacionado às indústrias da construção civil. Por isso, este setor está no centro das
discussões pela busca do desenvolvimento sustentável.

1
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Dentro

deste

enfoque,

Freitas

et

al.

(2001)

citam

algumas

recomendações com relação aos componentes construtivos como um dos
recursos utilizados na elaboração do projeto, na busca por melhores
condições ambientais, as quais sejam:
a) adequar o projeto à modulação dos componentes construtivos a
serem empregados, de forma a reduzir perdas;
b) adotar um sistema construtivo que privilegie a utilização de
materiais e componentes construtivos de produção local ou regional,
diminuindo a distância de transporte desses materiais;
c) considerar informações sobre o desempenho ambiental dos
materiais e componentes construtivos durante todo o seu ciclo de vida.
De forma análoga, de acordo com Sattler e Pereira (2006), os desafios
para todos os profissionais desse setor, visando às futuras gerações, podem
ser traduzidos nas seguintes estratégias:
a) reduzir e otimizar o consumo de materiais e energia;
b) reduzir os resíduos gerados;
c) preservar e melhorar a qualidade do ambiente natural e construído.
Desse modo, reduzir os resíduos gerados incorre no desenvolvimento
de projetos que incorporem o incentivo ao uso de materiais e componentes
que gerem menos resíduos sólidos e gasosos, o desmonte e reuso de
materiais e componentes, e a reciclagem de resíduos de materiais e
componentes não reutilizáveis.
Além disso, devem ser incentivados o uso de materiais com menor
conteúdo energético, e o uso de fontes energéticas sustentáveis na
produção de materiais e na produção e uso das edificações (SATTLER e
PEREIRA, 2006).

2.2. O acúmulo de resíduos no Brasil e no mundo
Sabe-se que quanto mais alta é a renda de uma população maior é o
seu consumo. E desse alto consumo, também estimulado pelos governos de
diversos países e economias capitalistas, resultam os resíduos. Estes podem
SALADO, Gerusa de Cássia (2011)
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ser de vários tipos e oriundos de situações completamente díspares, como
desde simples embalagens, que geralmente constituem-se no primeiro
material a ser descartado, até produtos de usos diversos que não possuem
mais serventia ou são substituídos por outros novos e mais modernos, por
exemplo.
Dessa forma, os resíduos podem ser classificados quanto às suas
características físicas (seco ou molhado), quanto à sua composição
(orgânico ou inorgânico), e quanto à sua origem (residencial, comercial,
industrial, hospitalar, entulho etc) (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2010). Essa
diferenciação determina quais tipos de resíduos podem ser reaproveitados e
para quais finalidades, e o destino que deve ser dado a cada um.
Segundo Silva Filho 2 apud O Estado de S. Paulo (2010), uma das
populações que mais produz lixo é a população dos Estados Unidos, com
cerca de 2,8 kg por habitante/dia; enquanto que na Europa a média para
este índice é em torno de 1,2 kg por habitante/dia.
Dentro deste contexto, um estudo realizado pela Associação Brasileira
das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) em 364
municípios brasileiros, intitulada Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2009,
constatou que a quantia média de lixo gerado no Brasil naquele ano foi
cerca de 1,152 kg por habitante/dia.
A pesquisa também mostrou que entre os 364 municípios analisados, a
capital Brasília foi a maior geradora de lixo, com índice de 1,698 kg por
habitante/dia, seguida de Rio de Janeiro com 1,617 kg por habitante/dia e
de São Paulo com 1,259 kg por habitante/dia. No total, o volume de lixo
produzido no Brasil no ano de 2009 foi de 182 mil toneladas/dia, ou 7,7% a
mais que no ano de 2008, quando havia sido de 169 mil toneladas/dia.
Os dados mostram que a quantia de resíduos gerados no Brasil é
semelhante à quantia gerada na União Européia, com observação de um
crescimento considerável entre os anos de 2008 e 2009, e algumas cidades
com produção de lixo superior à média européia. De acordo com Silva Filho
apud O Estado de S. Paulo (2010), estes fatos são preocupantes, uma vez
Carlos Roberto da Silva Filho é diretor-executivo da Associação Brasileira das Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), instituição formada pelas empresas de
coleta e destinação de resíduos no Brasil.

2
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que o Brasil não possui o mesmo grau de desenvolvimento dos países
europeus e Estados Unidos, e a coleta seletiva e a reciclagem não crescem
na mesma proporção que o lixo gerado.
Assim sendo, o estudo aponta que os aterros das grandes cidades
brasileiras aproximam-se da saturação, já que 56,8% desse lixo têm como
destino os aterros sanitários, 23,9% são levados para os aterros controlados
(que não possuem tratamento de chorume 3 ) e 19,3% para os lixões 4 – figura
2.1.

Figura 2.1 – Lixo depositado a céu aberto, em lixão. Fonte: Agência Brasil, 2010.

Outro problema, bastante freqüente no Brasil, é que muito lixo não é
descartado da forma correta, sendo deixado em beiras de estradas, ruas,
terrenos baldios, bueiros, proximidades de rios e mares, e acaba arrastado
pelas águas das chuvas e correntezas, contribuindo para a ocorrência de
enchentes, acumulando-se em locais inapropriados, e poluindo a natureza –
figura 2.2.

Chorume é um líquido preto que escorre do lixo e, se não for drenado e tratado, penetra
pela terra levando substâncias contaminantes para o solo e o lençol freático.
4 Segundo Lixo (2010), lixão é uma área de depósito final de resíduos sólidos sem preparação
do solo, sem tratamento de chorume e onde o lixo fica exposto sem nenhum tipo de
cobertura. Aterro controlado é uma área cujo solo foi protegido com manta impermeável,
que pode ou não ter tratamento de chorume e captação de gases e o lixo é coberto
diariamente com terra ou outro material disponível. E aterro sanitário é semelhante ao
anterior, com o devido preparo e proteção do solo, porém, sempre é dotado de Estação de
Tratamento de Efluentes para o tratamento do chorume e, por isso, é considerado o tipo
ideal de depósito para o lixo.
3
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Figura 2.2 - Lixo flutuante expelido pelos rios na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro (RJ).
Fonte: O Globo, 2008.

Contudo, os resíduos sólidos gerados no Brasil e no mundo não são
caracterizados apenas pelo lixo comumente oriundo de habitações, escolas,
hospitais, indústrias etc. A cadeia produtiva da construção civil, responsável
por 8,5% do Produto Interno Bruto nacional, além de depender da extração
de matérias-primas naturais, como a areia, a madeira, as pedras etc, produz
imensos volumes de resíduos.
Segundo Sartor e Lamberts (2008), levantamentos indicam que a
construção e a manutenção de obras de edificações em geral consomem
até 75% dos recursos naturais extraídos no planeta. Concomitantemente, a
ineficiência em alguns dos processos produtivos faz com que a indústria da
construção civil seja reconhecidamente uma grande geradora de resíduos.
E, quanto a isso, os levantamentos também mostram que o lixo resultante da
construção, manutenção e demolição de casas e edifícios representa de
40% a 60% dos resíduos sólidos urbanos.
Segundo Anap (2010), hoje em dia se sabe que o lixo produzido pela
indústria da construção civil, em especial da brasileira, representa um volume
considerável e também crescente, em decorrência do bom momento do
setor no país. No ano de 2009 cada brasileiro produziu cerca de 0,576 kg por
habitante/dia de entulho; sendo que ao todo foram produzidas 91,4 mil
toneladas/dia, ou 14% a mais que no ano de 2008, quando este índice foi de
80,3 mil toneladas de entulho por dia (ANAP, 2010).
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O maior problema com relação aos restos de materiais de construção
gerados por pequenas reformas, construções e demolições refere-se ao seu
descarte que, quando feito de maneira inadequada, assim como o lixo
comum, acaba gerando sérios danos para o meio ambiente. Geralmente,
estes resíduos são jogados em terrenos baldios, beiras de estradas etc, como
mostra a figura 2.3.

Figura 2.3 – Entulho em Santa Isabel (SP), abandonado próximo a Área de Preservação
Permanente. Fonte: Planeta Sustentável, 2010.

Para evitar este problema, a Prefeitura de São Paulo criou em 2009 o
Projeto Ecopontos, para receber materiais inservíveis, inclusive entulho (POLO
SERVIÇOS, 2009). Segundo Zanchetta e Grandin (2010), outra medida
adotada na cidade é a aplicação de multa a pessoas que despejam
entulho em via pública.
Em termos federais, no início de 2010 o Ministério do Meio Ambiente
fechou um compromisso com 21 estados e municípios brasileiros para
elaborar um Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, com o intuito de
organizar a gestão dos resíduos e promover o desenvolvimento sustentável
do ambiente urbano 5 (AGÊNCIA BRASIL, 2010). Entre os estados participantes
estão Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Paraná, Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte e Bahia, além de algumas cidades de São Paulo, Rio
Grande do Sul, Pará, Minas Gerais e Maranhão.
Conforme Agência Brasil (2010), estas medidas devem contribuir com o Plano de
Mudanças Climáticas assumido pelo presidente da república em Copenhague em
dezembro de 2009, na Conferência das Partes das Nações Unidas.

5

SALADO, Gerusa de Cássia (2011)

19

Painel de vedação vertical de tubos de papelão: estudo, proposta e análise de desempenho

No mais, a lei que cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi
sancionada pelo então presidente da república no início de agosto de 2010.
De acordo com O Estado de S. Paulo (2010b), a nova lei além de proibir os
lixões e determinar que união, estados e municípios elaborem planos para
tratar

seus

resíduos

sólidos, estabelecendo

metas

e programas

de

reciclagem, vai provocar mudanças na forma como a população lida com
o lixo, principalmente no que diz respeito à coleta seletiva.
A lei se refere a todos os tipos de resíduos (domésticos, industriais,
hospitalares, eletroeletrônicos, da construção civil etc) e faz a distinção entre
resíduos, como o lixo que pode ser reaproveitado ou reciclado, e os rejeitos,
como o lixo que não é possível de reaproveitamento (RICHARD, 2010).
Às indústrias, a lei estabelece que as embalagens sejam fabricadas
com materiais que propiciem sua reutilização ou reciclagem e impõe a
logística reversa, ou seja, a obrigação de recolherem seus próprios produtos
descartáveis e a incumbência de solucionar o seu descarte.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne princípios, objetivos,
instrumentos e diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos, e responsabiliza
toda a sociedade pela geração de resíduos.
Uma recomendação para reduzir o volume de resíduos gerados pela
construção civil talvez seja, além dos citados no item 2.1, evitar as
demolições e procurar reaproveitar ou adaptar as edificações existentes a
novas necessidades.

2.3. A preservação ambiental e o uso de resíduos
na construção civil
A utilização de resíduos na construção civil pode gerar diversos
benefícios, entre eles, o aumento da produtividade no setor sem aumentar o
consumo de recursos naturais. De forma análoga, a reutilização de materiais
reduz a produção de CO2, pois diminui a atividade industrial (EDWARDS,
2008).
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No campo da construção, a idéia de sustentabilidade exige
mudanças em toda a cadeia produtiva. Baseando-se nisso, nas grandes
universidades do mundo as pesquisas vêm gerando inovações como
materiais alternativos, sistemas de gestão, recomendações e normas
técnicas que possibilitam construções mais sustentáveis (SARTOR e LAMBERTS,
2008).
Vários estudos têm sido desenvolvidos nessas universidades, com o
intuito de empregar materiais alternativos na construção civil e avançar as
técnicas construtivas, além de buscarem padronização dos elementos
construtivos, modulação e racionalização da construção. Um exemplo
dessas pesquisas é a adição de cinzas de diversas naturezas em concreto
para a produção de elementos construtivos, como blocos de vedação e
blocos de calçamento, que vem sendo estudada em algumas universidades
do Brasil, como na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), na Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) e na Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Como exemplo das pesquisas desenvolvidas na Escola de Engenharia
de São Carlos, Pablos (2008) investigou a possibilidade de emprego na
construção civil do resíduo sólido gerado pelo descarte das areias de
fundição aglomeradas com argila, com adições de argila bentonita sódica
e/ou sílica ativa, na confecção de tijolos maciços. Estes tijolos foram
concebidos com design diferenciado, a fim de proporcionar modulação e
encaixes que podem reduzir o consumo de argamassa de assentamento na
execução de alvenarias – figura 2.4.

Figura 2.4 – Tijolos produzidos com areia de fundição. Fonte: Pablos, 2008, p.94.
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No caso da Universidade Federal de Santa Catarina, o Grupo de
Valorização de Resíduos Industriais & Materiais desenvolveu um estudo para
gerar materiais e elementos construtivos de baixo impacto ambiental. O
principal enfoque deste trabalho foi a valorização de resíduos, com grande
disponibilidade na região Sul do país, que foram utilizados na produção dos
elementos construtivos (ROCHA, 2008).
Os resíduos empregados foram entulho de construção (cerâmico),
cinzas da queima da casca de arroz e cinzas pesadas geradas no processo
termoelétrico. As figuras 2.5 e 2.6 mostram as cinzas pesadas geradas no
processo termoelétrico e os blocos de concreto fabricados com a adição da
mesma.

Figura 2.5 – Cinzas pesadas geradas no processo termoelétrico. Fonte: Rocha, 2008.

Figura 2.6 – Elementos construtivos com adição de cinzas pesadas. Fonte: Rocha, 2008.

Outro exemplo é o uso de solo estabilizado, feito pelo Grupo de
Estudos

Orientados

para

a

Tecnologia

de

Materiais

e

Habitação

(Geotemah), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O objetivo é
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mostrar que o solo e os resíduos, ou subprodutos, podem ser utilizados com
vantagem em substituição dos materiais nobres e caros, economizar energia
e resguardar o meio ambiente.
Dependendo da matéria-prima usada para estabilizar o solo, são
gerados materiais diferentes, como o solo-cimento (um dos mais comuns), o
solo-cal, o solo-cimento-cal, o solo-resíduos, o solo-polímeros etc. As
possibilidades de aplicação desses materiais na produção de paredes
monolíticas, blocos e tijolos são analisadas pelo Geotemah (CASTRO, 2008b).
Nas figuras abaixo se pode observar os blocos fabricados com solo
estabilizado e uma habitação construída com este material.

Figura 2.7 – Elementos construtivos produzidos com solo estabilizado. Fonte: Castro, 2008b.

Figura 2.8 - Vista externa de uma habitação produzida com blocos de solo estabilizado.
Fonte: Castro, 2008b.
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2.3.1. O uso de resíduos em painéis de vedação vertical
Pode-se dizer que as vedações externas e internas compõem o
subsistema de maior área numa edificação. Conseqüentemente, este é o
subsistema que mais consome materiais durante a construção e o que mais
gera resíduos após uma possível demolição. Sendo assim, utilizar resíduos na
construção das vedações significa aproveitar grandes quantias de material
que seria descartado em aterros sanitários e, ao mesmo tempo, evitar a
extração de uma quantidade considerável de matérias-primas da natureza.
Por outro lado, a opção por usar painéis de vedação vertical préfabricados cresce cada vez mais, sendo muito utilizados em shopping
centers, hotéis, supermercados, indústrias e, inclusive, edifícios residenciais 6 .
No Brasil, o uso de painéis pré-fabricados se iniciou na década de 70, com a
introdução no mercado de painéis de gesso acartonado produzidos pelos
europeus, e se consolidou na década de 90 (ABBATE, 2002).
Com o passar do tempo foram surgindo novos tipos de painéis,
confeccionados com outros materiais, com ou sem função estrutural, para o
uso em vedações internas e fechamentos externos, o que resultou numa
grande variedade atualmente, como os painéis de concreto, de alumínio,
cerâmicos, cimentícios, de EPS (poliestireno expandido), de madeira, de PVC
(cloreto de polivinila), metálicos, de GFRC (glass fiber reinforced concrete),
de OSB (oriented strand board) etc.
Em virtude de ser um componente cujo emprego vem aumentando
cada vez mais no Brasil e no mundo, seria muito interessante que os diversos
tipos de painéis de vedação fossem fabricados levando-se em consideração
as preocupações com o meio ambiente citadas nos itens anteriores, como
utilizar resíduos em sua composição e poderem ser reciclados ou reutilizados.
Atualmente são encontrados no mercado alguns tipos de painéis de
vedação vertical que contém resíduos em sua composição, como os painéis

Segundo Kiss (2000), o grande atrativo deste tipo de sistema, originado e muito difundido
em países como os Estados Unidos e o Canadá, é a redução do tempo de fechamento em
até 75%. Outros benefícios são a redução de gastos com mão-de-obra e a redução de
materiais nos canteiros de obras.

6
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de tetra pak, os painéis do tipo colméia e os painéis de gesso acartonado,
dependendo do fabricante.
Conforme Loturco (2006), os painéis de gesso possuem duas placas
acartonadas em suas faces interna e externa, podendo conter resíduos de
papéis descartados em sua composição. Esses painéis podem ser usados em
paredes comuns ou paredes hidráulicas, e possuem medida padrão de 1,20
x 2,40 m, sendo fabricados com até 3,5 m, e espessura para o emprego em
paredes, geralmente, de 1,25 cm – figura 2.9.

Figura 2.9 – Painéis de gesso acartonado. Fonte: Notícias da Construção, 2009.

Os painéis colméia são painéis do tipo sanduíche, compostos por duas
capas nas superfícies interna e externa, preenchidos internamente por uma
colméia de papelão que, por sua vez, pode ter configuração hexagonal,
ondulada ou quadrada – figuras 2.10 e 2.11. Segundo Portal da Madeira
(2010), esses painéis oferecem boa resistência e estabilidade, com redução
de peso.

Figura 2.10 – Painel colméia. Fonte: Masisa, 2010.
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Figura 2.11 – Tipos de colméia para painéis de vedação. Fonte: Portal da Madeira,
2010.

Os painéis de tetra pak podem ser utilizados como painéis divisórios,
fechamento de áreas, em canteiros de obras etc. São feitos com uma
mistura de plástico (polietileno de baixa densidade, ou PEBD), alumínio e
celulose descartados e picados. As medidas disponíveis são 1,10 x 2,20 m ou
1,10 x 1,10 m, com espessura mínima de 6 mm – figura 2.12 (ECOPAK, 2010).

Figura 2.12 – Painéis de tetra pak. Fonte: Foto da autora.

26

SALADO, Gerusa de Cássia (2011)

Painel de vedação vertical de tubos de papelão: estudo, proposta e análise de desempenho

3. A REUTILIZAÇÃO
DE PAPÉIS
DESCARTADOS NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Sabe-se que tudo que é produzido e consumido um dia será
descartado; e, no caso do papel, geralmente os produtos gerados são
descartados em pouco tempo após o seu consumo, como papéis usados
para anotações, folhetos de propaganda, jornais, revistas, notas fiscais,
agendas, calendários, bobinas, embalagens etc.
Isso gera um grande volume de resíduos nos aterros sanitários, sendo o
ideal o seu reaproveitamento ou reciclagem, contribuindo ainda para a
preservação do meio ambiente 7 . O emprego de resíduos de papéis
descartados, a partir da sua reciclagem, deve ser feito por todos os setores
industriais possíveis, inclusive a construção civil.

Conforme Ambiente Brasil (2011), ao se utilizar uma tonelada de papéis descartados para
a produção de papel reciclado, além de evitar esse volume nos aterros sanitários, podem-se
poupar até 30 árvores. Ao mesmo tempo, na fabricação de uma tonelada de papel
reciclado, economizam-se 98% de água e 50% de energia, com relação à produção de
papel de 1ª linha, além de se gerar cinco vezes mais empregos nas indústrias e dez vezes
mais empregos do que na coleta e destinação final do lixo.

7
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3.1. A produção de celulose e papel no Brasil e a
reciclagem
No mundo inteiro são produzidas milhares de toneladas de celulose e
papel anualmente. Nos últimos anos, os maiores produtores mundiais de
celulose e papel foram Estados Unidos, China, Canadá e Japão.
O Brasil se encontra entre eles, sendo o 4º maior produtor de celulose e
o 11º maior produtor de papel do mundo, com crescimento médio anual de
7,5% na produção de celulose e 5,7% na produção de papel (BRACELPA,
2010a). Segundo Bracelpa (2010a), no ano de 2009 foram produzidas no
Brasil 13,5 milhões de toneladas de celulose; sendo que 39% destinaram-se
ao consumo nacional e 61% à exportação. O gráfico abaixo mostra o
destino dessas exportações.
Jan-Mai 2010

Europa
45%

América Ásia/Oceania
11%
Latina
1%
América do
Norte
17%
China
26%

América Latina

Ásia/Oceania

América do Norte

China

Europa

Gráfico 3.1 – Destinos da celulose exportada pelo Brasil. Fonte: Bracelpa, 2010a.

Com relação à produção de papel, em 2009 foram produzidas no
Brasil 9,4 milhões de toneladas, das quais 79% destinaram-se ao consumo
nacional 8 e 21% à exportação – gráfico 3.2 (BRACELPA, 2010a).

8De

acordo com a Associação Brasileira de Celulose e Papel, Bracelpa (2010a), além de o
Brasil consumir esta quantia de papel da produção nacional, no ano de 2009, o país ainda
consumiu cerca de um milhão de toneladas de papel importadas de outros países.
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Gráfico 3.2 – Destinos do papel exportado pelo Brasil. Fonte: Bracelpa, 2010a.

O Brasil possui indústrias de celulose e papel espalhadas por todo o
país, em 17 estados e nas cinco regiões. Porém, segundo Bracelpa (2010c),
os estados que mais produzem papel são: São Paulo (42,63%), Paraná
(21,74%) e Santa Catarina (17,44%) 9 . Conforme Bracelpa (2010b), do total de
papéis produzidos em 2009 no Brasil aproximadamente 49,5% foram papéis
para embalagens e cerca de 27,5% papéis para impressão e escrita –
gráfico 3.3.
Jan-Abr 2009
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Gráfico 3.3 – Produção de papel no Brasil por tipos. Fonte: Bracelpa, 2010b.

Quanto à reciclagem, segundo Bracelpa (2010a), em 2008 foram
recicladas no Brasil cerca de 3,6 milhões de toneladas de papel, o que

O saldo do setor de produção de celulose e papel para o ano de 2009 foi equivalente a
14,4% da Balança Comercial do Brasil (BRACELPA, 2010a).

9
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corresponde a aproximadamente 43,7% do consumo aparente nacional 10 .
Os estados brasileiros que mais consumiram aparas para reciclagem entre os
anos de 2008 e 2009 foram: São Paulo (1,5 milhão de toneladas), Santa
Catarina (800 mil toneladas), Paraná (440 mil toneladas) e Minas Gerais (390
mil toneladas) (BRACELPA, 2010c).
De acordo com o exposto, é possível perceber que o Brasil é um
produtor e consumidor potencial de celulose e papel, com perspectivas de
crescimentos anuais contínuos. Sendo assim, e com os incentivos à expansão
da

atividade

de

reciclagem

deste

material,

possibilita-se

o

seu

reaproveitamento de várias formas, inclusive, na Arquitetura e construção
civil.

3.2. Os produtos gerados com papel reciclado para
a construção civil e a Arquitetura no Brasil
O papel reciclado gera uma infinidade de produtos para diversos
setores industriais, como caixas de papelão para embalagens, papéis
sanitários, papéis para escrita e impressão, cones e tubetes de papelão para
a indústria de tecelagem, tubetes para a indústria de fogos de artifícios e de
canudos para diplomas, bobinas em geral etc.
Para a construção civil e a Arquitetura, além dos painéis de gesso
acartonado e colméia, que utilizam papéis reciclados em sua fabricação
(vide item 2.3), no Brasil tem-se o uso de tubos de papelão na construção de
mobiliário e o seu emprego como formas para pilares de concreto.
No primeiro caso, alguns arquitetos e designers como os brasileiros
Thiago Rodrigues, Antônio Carlos Figueira de Mello, Sérgio Cabral e Lula
Gouveia, do estúdio Superlimão, utilizam tubos de papelão na criação de
móveis e objetos de decoração. As peças, destinadas a diversas funções,
ganham formatos diferentes a partir de um ou vários elementos em
composição, mostrando a preocupação com o meio ambiente e o viés
sustentável também neste ramo.
Pode-se entender “consumo aparente” como o consumo da produção nacional somada
das importações, subtraindo-se as exportações.
10
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Segundo o grupo, o material que seria descartado vira uma peça de
design bacana e diferente após um tratamento artístico (MIRANDA, 2009).
Alguns exemplos das peças criadas por este grupo podem ser vistos nas
figuras a seguir.

Figuras 3.1 e 3.2 – Mesa Ampulheta e Cadeira Circular. Fonte: Superlimão, 2010a.

Figuras 3.3 e 3.4 – Puff Laranja e Banquinhos Biju. Fonte: Superlimão, 2010a.

Figura 3.5 – Poltrona Juta-Tudo. Fonte: Superlimão, 2010a.

Além das peças para mobiliário, os designers do estúdio Superlimão já
utilizaram tubos de papelão para montar estandes de feiras e decoração de
ambientes – figuras 3.6 a 3.9.
SALADO, Gerusa de Cássia (2011)
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Figuras 3.6 e 3.7 – Estande de feira em tubos de papelão. Fonte: Superlimão, 2010b.

Figura 3.8 – Elementos de tubos de papelão em restaurante.
Fonte: Superlimão, 2010b.

Figura 3.9 – Mobiliário de restaurante em tubos de papelão. Fonte: Superlimão, 2010b.

Da mesma forma, o artista plástico Nido Campolongo fundou a
Galeria do Papel, onde também cria peças para mobiliário e decoração.
Preocupado com questões sociais e ambientais, este profissional utiliza
32
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resíduos industriais, sendo o papelão a matéria-prima principal, e emprega
mão-de-obra proveniente de instituições carentes (GRUNOW, 2007).
Em seu acervo existem peças para formar um ambiente completo,
como estantes, divisórias, mesas, cadeiras, pufes, bancos, cama, poltronas
etc, feitos com tubos e cones de papelão em associação com outros
materiais, como vidro, couro e madeira - figuras 3.10 a 3.12.

Figuras 3.10 e 3.11 – Móveis de tubos de papelão criados por Nido Campolongo.
Fonte: Grunow, 2001, p.119-121.

Figura 3.12 – Mesa de cones de papelão criada por Nido Campolongo.
Fonte: Grunow, 2001, p.120.

Em 2001, o artista plástico participou de uma exposição no SESC
Belenzinho, em São Paulo, onde expôs um ambiente intitulado de Casa do
Leitor (GRUNOW, 2001). As figuras 3.13 e 3.14 mostram a exposição.
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Figura 3.13 – Casa do Leitor, de Nido Campolongo – vista 01. Fonte: Grunow, 2001, p.120.

Figura 3.14 – Casa do Leitor, de Nido Campolongo – vista 02. Fonte: Grunow, 2001, p.119.

De acordo com Grunow (2001), nesta ocasião os ambientes de uma
residência foram reproduzidos em 350 m² onde, além do mobiliário, as
paredes divisórias, o forro e o piso foram confeccionados em papelão.
Em maio de 2009, Nido Campolongo participou do projeto Viva a
Mata 2009 11 , expondo uma forma inovadora de uso dos tubos de papelão
na criação de espaços arquitetônicos no Brasil (SOARES, 2009). A obra,
criada e exposta pelo artista plástico, constava de uma estrutura geodésica
feita a partir de anéis levemente cônicos de papelão, ligados uns aos outros
com grampos metálicos, sobre uma estrutura primária em madeira
laminada, e foi intitulada de Oca – figuras 3.15 e 3.16.

Este projeto, promovido pela Fundação SOS Mata Atlântica, expõe anualmente diversas
iniciativas em prol da Mata Atlântica, como um incentivo à reciclagem e ao reuso de
materiais de forma prática e inclusiva. (SOARES, 2009).
11
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Figura 3.15 – Vista externa da Oca de papel. Fonte: Campolongo, 2010a, p. 05.

Figura 3.16 – Estrutura auxiliar da Oca de papel. Fonte: Campolongo, 2010a, p. 05.

Segundo Campolongo (2010b), os mais de 700 anéis utilizados na
estrutura foram produzidos manualmente com papel kraft e cola, e possuem
internamente um elemento circular feito de papelão em chapa e vazado ao
centro, para enrijecê-los e possibilitar iluminação natural no interior do
espaço.
A Oca de papel possui 7,5 m de diâmetro, 3,5 m de altura e pode ser
desmontada e montada várias vezes e em poucas horas. A obra já foi
utilizada para o proferimento de aulas e palestras, conforme mostram as
figuras 3.17 e 3.18 (SOARES, 2009).

SALADO, Gerusa de Cássia (2011)

35

Painel de vedação vertical de tubos de papelão: estudo, proposta e análise de desempenho

Figuras 3.17 e 3.18 – Vista interna do Oca de papel. Fonte: Campolongo, 2010a, p. 05-6.

Quanto à aplicação dos tubos de papelão na construção civil,
geralmente usam-se os elementos fabricados no sistema espiral 12 . No Brasil,
estes tubos já são fabricados há muitos anos e utilizados para servirem como
forma para pilares de concreto, de seções quadrada, retangular, hexagonal
ou, mais comumente, cilíndrica.
Podem ser feitos de diversos diâmetros, comprimentos e espessuras,
para apresentarem a resistência necessária e suportarem a pressão da
concretagem. No caso das formas para pilares de seção cilíndrica, o
diâmetro interno das peças pode variar de 150 a 1000 mm e o comprimento
pode ser de até 7500 mm. As figuras 3.19 e 3.20 mostram como são essas
formas.

Figuras 3.19 e 3.20 – Formas de tubos de papelão. Fonte: Dimibu, 2010, p.05.

Conforme Lacerda (2006), existem também tubos de papelão fabricados no sistema em
paralelo.
12
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Esse

tipo

de

forma

possui

grandes

vantagens, como

leveza,

possibilidade de rápida colocação e fácil desforma, utilizando mão-de-obra
reduzida – figuras 3.21 e 3.22 (DIMIBU, 2010).

Figuras 3.21 e 3.22 - Tubo de papelão sendo usado para a concretagem de um pilar.
Fonte: Dimibu, 2010, p.08.

No mais, apresentam grande rigidez, não requerem escoramento, e
possuem revestimento externo impermeabilizado e interno com papel
especial não aderente ao concreto; o que também impossibilita a absorção
de água do mesmo e a reação com seus componentes, nem deixam
escapar a sua nata.
Esses tubos de papelão também podem ser aplicados na fabricação
de peças pré-moldadas e estacas, e na construção de tetos abobadados,
lajes e pontes, como forma perdida para tabuleiros – figuras 3.23 e 3.24.

Figuras 3.23 e 3.24 - Tubos de papelão sendo usados para caixão perdido.
Fonte: Dimibu, 2010, p.10.
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Em outros países, ao invés dos tubos de papelão serem usados como
forma para elementos de concreto e após a desforma serem descartados,
estes são utilizados como elementos de vedação e estrutura nas
construções, através de diversos sistemas construtivos, conforme será
apresentado no próximo item.

3.3. O uso de tubos de papelão como elementos de
vedação e estrutura no mundo
As tentativas de emprego de tubos de papelão na construção civil se
iniciaram na segunda metade do século XX. Estudantes, pesquisadores e
profissionais passaram a buscar neste material algumas vantagens e a
possibilidade de uma construção leve, de rápida execução e que atendesse
a necessidades variadas.
Constataram-se, então, que o uso de tubos de papelão na construção
civil como elementos de estrutura e vedação possui vários atrativos, como o
fato destes poderem ser reciclados ou reutilizados em outras obras, serem um
material de baixa tecnologia, não necessitarem de acabamento, não
gerarem desperdício e serem facilmente relocados ou até substituídos
quando

danificados,

dependendo

do

sistema

construtivo

adotado

(McQUAID, 2003).
Os tubos de papelão também são bastante versáteis. Dessa forma,
embora este não seja um material dos mais utilizados na construção civil, foi
possível desenvolver-se diversos sistemas construtivos. Alguns usam este
material com função apenas estrutural ou para vedação, outros para as
duas funções concomitantemente, através de elementos isolados ou painéis.
Muitos destes sistemas construtivos foram desenvolvidos por Shigeru
Ban, um arquiteto japonês que projeta e constrói utilizando tubos de
papelão há mais de duas décadas e já implantou suas obras em vários
países, como Japão, Índia, Turquia, França, EUA, Alemanha e Ruanda. De
acordo com Beret e Penwardem (2000), Shigeru Ban começou a
experimentar as qualidades do papelão em tubos por defender e promover
a reciclagem como uma solução pós-tecnológica e pós-industrial.
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A respeito das características do material, Shigeru Ban ressalta algumas
relações entre os tubos de papelão e a madeira. Sendo o primeiro material
derivado do segundo, ele se refere ao tubo de papelão como “madeira
evoluída” e afirma que a durabilidade de uma construção feita com tubos
de papelão é de pelo menos dez anos (ARCHITECTURE AND URBANISM,
1997).
Comparando os dois materiais, o engenheiro norte-americano André
Chaszar atesta que a construção feita de tubos de papelão é muito
parecida à feita em madeira; mas que o espaçamento entre os tubos deve
ser

menor 13 .

Chaszar

diz

ainda

que

os

tubos

de

papelão

têm,

aproximadamente, 1/10 da dureza da madeira e 1/15 da sua resistência
(TALARICO, 2000).
Quanto ao aspecto da resistência, pode-se dizer que Shigeru Ban
modificou a relação existente entre a resistência e a sustentabilidade do
material e a resistência correspondente e a sustentabilidade da estrutura.
Para ele, esses fatores dependem da técnica construtiva adotada e do
conhecimento dos materiais escolhidos (McQUAID, 2003).

Para evidenciar

isso, o mestre da arquitetura com tubos de papelão faz uma colocação
muito importante:
“O material estrutural não tem que ser forte; até as
estruturas de concreto podem ser facilmente destruídas por
terremotos. A estabilidade de uma construção não depende da
resistência mecânica de seu material.” (BAN, 1997, p. 132).

Em suas obras, Shigeru Ban mantém as características simples do tubo
de papelão, utilizando-o oco e com tratamento contra a ação do fogo e
umidade, e aumenta as suas qualidades básicas para gerar um material
estrutural com resistência satisfatória. Dessa maneira, ele gera construções
grandiosas, fazendo-se repensar as ideias de baixa resistência mecânica,
pobreza, pequena durabilidade e natureza efêmera que geralmente se
atribuem ao papelão (SALADO, 2006).
Shigeru Ban foi quem mais estudou, desenvolveu e disseminou a
tecnologia que utiliza tubos de papelão em sistemas construtivos e, embora

Como com a madeira, as especificações para as construções em tubos de papelão
mudam conforme o projeto e a aplicação do material.
13
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existam outros profissionais e estudiosos que tenham desenvolvido alguns
poucos experimentos, sua obra possibilita um estudo mais completo sobre os
sistemas construtivos desenvolvidos com tubos de papelão até os dias atuais.
Portanto, no item 3.3.1 será apresentado um panorama das suas obras
arquitetônicas mais recentes, em diferentes lugares do mundo.

3.3.1. O uso de tubos de papelão por Shigeru Ban em
suas obras arquitetônicas
Na última década, os projetos em tubos de papelão de Shigeru Ban
tiveram algumas características predominantes. Entre as obras executadas
nesse período, algumas tiveram o caráter emergencial, outras o expositivo
permanente, outras o caráter expositivo temporário, e quase todas ainda
foram associadas ao caráter transportável.
Seguindo uma ordem cronológica, no ano de 2003 o arquiteto
construiu uma Geodésica Nômade de Papel, na Holanda, que foi
rapidamente desmontada e novamente montada em outro local do país
em 2004. A estrutura, que foi requerida por um grupo de atores para suas
apresentações, possuía 25 m de diâmetro e 10 m de altura, e foi construída
com aproximadamente 700 segmentos de tubos de papelão, ligações
metálicas em formato de estrela e membrana impermeável de PVC,
conforme mostram as figuras 3.25 a 3.27. (MIYAKE, 2009).

Figura 3.25 – Construção da Geodésica de Papel. Fonte: Miyake, 2009, p.90.
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Figuras 3.26 e 3.27 – Interior e exterior da Geodésica de Papel. Fonte: Miyake, 2009, p.90-1.

No ano de 2004, Shigeru Ban construiu um escritório temporário para o
seu próprio uso em Paris, na França. A construção (figuras 3.28 e 3.29) foi
executada a partir de uma estrutura feita basicamente com arcos
compostos por segmentos de tubos de papelão, unidos por elementos de
madeira, e cobertos por painéis de OSB, dotados de um círculo vazado ao
centro, protegidos por uma membrana de PVC.

Figuras 3.28 e 3.29 – Construção do Escritório Temporário. Fonte: Miyake, 2009, p.96.

Uma vista interna do escritório temporário de Shigeru Ban em Paris
pode ser vista na figura 3.30.
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Figura 3.30 – Vista interna do Escritório Temporário. Fonte: Miyake, 2009, p.100-1.

Em 2005, Shigeru Ban projetou e construiu um Museu Nômade para ser
transportado por diferentes lugares do mundo e exibir grandes painéis de
fotografias. Além de se preocupar com a transportabilidade 14 , o arquiteto
deveria também atentar para o custo e o peso da estrutura. A construção,
figura 3.31, foi formada pela disposição de 64 tubos de papelão com 75 cm
de diâmetro, espaçados a cada seis metros. Possuía 4200 m² de área interna
e levou cerca de dois meses para ser montada e desmontada (MIYAKE,
2009).

Figura 3.31 – Interior do Museu Nômade em Nova York. Fonte: Miyake, 2009, p.193.

Conforme depoimento de Shigeru Ban em Ross (2007), a proposta de transportabilidade
da edificação e reuso dos componentes construtivos é uma medida de sustentabilidade.
14
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Vale ressaltar que, embora se tratasse de um museu móvel, sua maior
parte não necessitou ser transportada, pois os containers adotados para os
fechamentos laterais poderiam ser providenciados em qualquer lugar do
mundo, devendo apenas os outros elementos serem relocados 15 .
O museu foi implantado primeiramente em Nova York (EUA) no ano de
2005, conforme a figura 3.32, e posteriormente na Califórnia (EUA) em 2006,
e em Tóquio (Japão) no ano de 2007.

Figura 3.32 – Vista externa do Museu Nômade em Nova York. Fonte: Miyake, 2009, p.196.

Em 2006, o Pavilhão de Papel abrigou o centro de imprensa e
informações da Bienal de Singapura, e representou a primeira construção
elevada de tubos de papelão, composta por treliças contraventadas com
cabos de aço e utilizando peças de ligação de madeira, dispostas sobre
pilares metálicos (MIYAKE, 2009). A estrutura, que foi concebida para ser
rapidamente desmontada e reusada posteriormente, pode ser vista nas
figuras abaixo.

Figuras 3.33 e 3.34 – Vistas externas do Pavilhão de Papel.
Fontes: Miyake, 2009, p.103 e Archinect, 2010.
Segundo Alati (2006), oito dos containers utilizados na vedação do espaço ainda serviram
para o transporte, por navio, das obras a serem expostas. Esta seria mais uma forma de
aproveitar os componentes da construção e economizar com o aluguel dos containers.
15
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Também no ano de 2006, aconteceu uma exposição intitulada
“Cézanne en Provence”, em Aix-en-Provence, na França. Esta foi a cidadenatal de Paul Cézanne, onde o também artista Victor Vasarely construiu um
museu de formato hexagonal.
Para homenagear os artistas no ano de comemoração do centenário
de morte de Cézanne e nascimento de Vasarely, Shigeru Ban projetou uma
estrutura de tubos de papelão com ligações metálicas e cobertura de
membrana, cuja projeção em planta remetia ao formato hexagonal do
museu de Vasarely, sugerindo que este fosse ecoado através do formato de
funil. Ao mesmo tempo, sabendo que Cézanne gostava de apreciar a vista
do lugar, buscando neste hábito inspiração para seus trabalhos, Shigeru Ban
criou para esta obra uma base para servir como banco e oferecer aos
visitantes a vista admirada por Cézanne (MIYAKE, 2009).
As figuras abaixo mostram duas vistas da obra de Ban por diferentes
ângulos.

Figuras 3.35 e 3.36 – Vistas do Pavilhão Vasarely. Fonte: Miyake, 2009, p.107.

No mesmo ano, Shigeru Ban projetou outro museu temporário,
semelhante ao descrito anteriormente. O Museu Papertainer foi construído
em Seul, na Coréia do Sul (MIYAKE, 2009).
Nesta ocasião, o grande corredor formado por pilares de tubos de
papelão ganhou um formato semicircular, composto por 373 tubos de 75 cm
de diâmetro e 10 m de altura que formavam, além dos pilares centrais, as
paredes externas.
Outro espaço, retilíneo, foi formado entre duas paredes paralelas de
containers que foram empilhados como num tabuleiro de damas, sendo que
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os dispostos mais abaixo serviram para expor obras de arte, e os dispostos
mais acima para abrigar espaços administrativos e de serviços. (MIYAKE,
2009).
As figuras 3.37 e 3.38 ilustram o projeto.

Figuras 3.37 e 3.38 – Vista do pátio central e Vista noturna do Museu Papertainer. Fonte:
Miyake, 2009, p. 185 e 189.

Em maio de 2008, após um terremoto na cidade de Chengdu, na
China, Shigeru Ban foi solicitado para construir uma escola de ensino básico
na região. O projeto propôs pilares e vigas de tubos de papelão de 24 cm
de diâmetro e 15 mm de espessura, ligados por peças de madeira – figura
3.39 (MIYAKE, 2009).

Figura 3.39 – Interior de sala de aula da Escola Chengdu. Fonte: Pasternack, 2009.

A construção da escola, figura 3.40, foi executada por estudantes
universitários japoneses e chineses, além de professores chineses, todos
voluntários. Segundo Pasternack (2009), este projeto não só promoveu a
SALADO, Gerusa de Cássia (2011)
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reconstrução de uma escola de forma inovadora e sustentável, como
possibilitou uma aproximação entre os povos e as culturas japonesa e
chinesa.

Figura 3.40 – Vista externa da Escola Chengdu. Fonte: Pasternack, 2009.

Para conseguir empregar os tubos de papelão em suas obras
arquitetônicas e explorar os seus atributos da forma mais apropriada, Shigeru
Ban constantemente desenvolve ensaios técnicos com este material.
Os principais ensaios realizados pelo arquiteto, para os projetos da
Biblioteca de Papel (figura 3.41), da Casa de Papel (figura 3.42), do Domus
de Papelão (figura 3.43) e do Pavilhão Japonês na Expo 2000 (figura 3.44),
foram ensaios de resistência à compressão e ensaios de resistência à flexão,
e tiveram os seus resultados publicados, como se mostra na tabela 3.1.

Figuras 3.41 e 3.42 – Biblioteca de Papel (1991) e Casa de Papel (1995).
Fonte: The Japan Architect, summer 1998, p.102 e 95.
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Figuras 3.43 e 3.44 - Domus de Papelão (1998) e Pavilhão Japonês (2000).
Fontes: The Japan Architect, summer 1998, p.82 e McQuaid, 2003, p.67.
Tabela 3.1 – Resultados dos ensaios técnicos realizados por Shigeru Ban. Fonte: Salado, 2006.
Ensaios técnicos realizados por Shigeru Ban*
Ensaios

Resistência à
compressão

Projeto

Dimensões CPs
Φe x e x L (mm)

Fmáx fc/ff máx
E
Poisson
(MPa)
(kgf)
(Gpa)

Biblioteca de Papel

100 x 12,5 x 400

3447

Casa de Papel

10,12

1,86

0,189

280 x 15 x 600

11,17

2,41

0,138

Domus de Papelão

280 x 15 x 600

9,74

2,11

0,141

Pavilhão Japonês

100 x 22 x 240

9,53

1,58

280 x 15 x 4000

15,82

2,22

14,91

2,15

14,52

1,46

Biblioteca de Papel

Resistência à
flexão

Casa de Papel

Domus de Papelão 291 x 20,5 x 1758
Pavilhão Japonês

100 x 22 x 2000

664

* Os espaços em branco não tiveram os seus resultados divulgados.
As figuras a seguir ilustram a realização destes ensaios.

Figura 3.45 – Ensaio de resistência à compressão para o Pavilhão Japonês.

SALADO, Gerusa de Cássia (2011)

47

Painel de vedação vertical de tubos de papelão: estudo, proposta e análise de desempenho

Fonte: McQuaid, 2003, p.84.

Figuras 3.46 e 3.47 – Ensaio de resistência à compressão para a Casa de Papel.
Fonte: McQuaid, 2003, p.75.

Figura 3.48 – Ensaio de resistência à flexão para a Casa de Papel.
Fonte: McQuaid, 2003, p.76.

3.3.2. O estudo dos tubos de papelão no Brasil
Em termos de Brasil, além dos trabalhos do Superlimão e de Nido
Campolongo, mostrados no item 3.2, alguns poucos estudos foram
desenvolvidos por estudantes de Arquitetura a respeito do uso de tubos de
papelão na construção civil.
Recentemente, Alessandra Rocha e Santos publicou um artigo
sugerindo o uso de tubos de papelão em uma estrutura hiperbólica para uso
temporário. Foi feito um ensaio de resistência à compressão, que resultou em
fcmáx de 1,8 MPa para corpos-de-prova sem revestimento e fcmáx de 4,3 MPa
para corpos-de-prova revestidos com resina poliéster, todos com 150 mm de
diâmetro externo, 300 mm de comprimento e espessura de 2,5 mm para os
não revestidos e 4 mm para os revestidos (ROCHA E SANTOS, 2009).
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O modelo computacional desenvolvido no software SAP 2000, pode
ser visto na figura a seguir.

Figura 3.49 – Modelo computacional de estrutura hiperbólica em tubos de papelão.
Fonte: Rocha e Santos, 2009, p.5

Anteriormente, no ano de 2003, Anita de Domenico, Mirian Vaccari e
Mônica Marcondes, alunas do último ano do curso de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), desenvolveram uma
proposta de intervenção para a Vila dos Ferroviários, em Campinas. O
projeto, que não foi testado, propôs o uso de tubos de papelão para a
estrutura em dois pavimentos, com o intuito de demonstrar que o papelão
pode ser usado em caráter permanente e durável – figuras 3.50 e 3.51
(VACCARI, 2003).

Figuras 3.50 e 3.51 – Foto da maquete do sistema estrutural e elevação da casa projetada
por estudantes da FAU-USP. Fonte: Vaccari, 2003, p.70.

Gerusa Salado apresentou como Trabalho Final de Graduação na
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, o projeto de um centro cultural no bairro de Santana, em São
Paulo (SP); propondo o uso de tubos de papelão para as vedações internas.
O projeto, com área de 23.000 m2, é mostrado na figura 3.52.
SALADO, Gerusa de Cássia (2011)
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Figura 3.52 – Centro Cultural Santana. Fonte: Salado, 2003, p.142.

Dependendo do ambiente, neste projeto, os tubos de papelão foram
dispostos com espaçamentos diferentes entre si e intercalados com panos
de vidro. Todos os tubos de papelão, 30 cm de diâmetro, 6,0 mm de
espessura e 4,0 m de altura, foram fixados sobre bases de madeira, para
evitar o contato com superfícies molhadas. Com esse material ainda se
propôs os reservados, nos sanitários feminino e masculino. Tubos com
diâmetro de 1,20 m e espessura de 6 mm deveriam ter um corte frontal,
possibilitando o encaixe da porta, e serem pintados internamente de branco
para aumentar a claridade. (SALADO, 2003) 16 .
Em seu trabalho de mestrado, Salado (2006) estudou o emprego de
tubos de papelão na construção civil pelo arquiteto japonês Shigeru Ban.
Como objetivo do trabalho, pretendeu-se chegar à conclusão se as
características técnicas dos tubos de papelão fabricados no Brasil
possibilitariam gerar sistemas construtivos neste país.
Foram estudadas todas as tipologias de sistemas construtivos criadas
pelo referido arquiteto, as características técnicas dos tubos de papelão que
este utiliza em suas obras, e realizados alguns ensaios técnicos preliminares
para a caracterização de tubos de papelão fabricados por uma indústria
brasileira. Os ensaios realizados foram: ensaio de absorção de umidade,
ensaio de flambagem, ensaio de resistência à compressão e ensaio de
resistência à flexão.
Este Trabalho Final de Graduação recebeu o “Prêmio Telésforo Cristofani” por ser eleito
através de voto direto pelos professores, funcionários e alunos da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade Mackenzie como o TFG mais significativo do ano, em julho de
2003.
16
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O ensaio de absorção de umidade testou três tipos de vernizes
comerciais à base de solvente: verniz copal, verniz marítimo e verniz com
filtro solar. Todos os índices de absorção de umidade foram acima de 60%,
provavelmente devido ao fato de os corpos-de-prova não terem sido
dispostos sobre uma grelha, dentro da câmara úmida, o que pode ter
ocasionado absorção de umidade pelas suas bases – figura 3.53. De
qualquer maneira, excluiu-se a possibilidade de utilizar esses produtos nos
tubos de papelão.

Figura 3.53 – Ensaio de absorção de umidade. Fonte: Salado, 2006, p. 126.

O ensaio de flambagem foi realizado com corpos-de-prova com
2500mm de comprimento, 150 mm de diâmetro interno e espessuras de
parede variando de 04 mm, 11 mm e 20 mm - figura 3.54. Estes corpos-deprova resistiram em média a uma carga de 500 kgf, 1500 kgf e 1700 kgf,
respectivamente, com relação às três espessuras de parede.

Figura 3.54 – Ensaio de flambagem. Fonte: Salado, 2006, p. 140.
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O ensaio de resistência à compressão foi realizado com corpos-deprova com 150 mm de diâmetro interno, espessuras de parede variando de
04 mm, 11 mm e 20 mm e comprimento igual ao dobro do seu diâmetro
externo – figura 3.55.

Figuras 3.55 – Ensaio de resistência à compressão. Fonte: Salado, 2006, p. 128.

Os resultados deste ensaio podem ser conferidos abaixo.
Tabela 3.2 – Resultados do ensaio de resistência compressão. Fonte: adaptado de Salado,
2006, p. 129.
Resistência à compressão
CPs

Φe (mm)

(kgf)

Pmáx

fcmáx
(MPa)

1

193

8427

7,8

2

193

8779

8

3

193

8492

7,7

média

193

8566

7,8

4

173

4282

7,5

5

173

4357

7,6

6

173

4373

7,6

média

173

4337

7,6

7

162

1273

5,5

8

162

1190

5,1

9

162

1294

5,7

média

162

1252

5,4

Da mesma forma, o ensaio de resistência à flexão testou os seguintes
corpos-de-prova:
- 3 corpos-de-prova com 150 mm de diâmetro interno, espessura de
04mm, e comprimento de 1900 mm;
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- 3 corpos-de-prova com 150 mm de diâmetro interno, espessura de
11mm, e comprimento de 2100 mm;
- 3 corpos-de-prova com 150 mm de diâmetro interno, espessura de
20mm, e comprimento de 2300 mm.
Os resultados são apresentados a seguir.
Tabela 3.3 – Resultados do ensaio de resistência à flexão. Fonte: adaptado de Salado, 2006,
p. 142.
Resistência à flexão
CPs

Φe (mm)

(kgf)

Pmáx

ffmáx
(MPa)

E (Gpa)

1

193

900

12

1,4

2

193

700

9,4

1

3

193

700

9,4

1,1

média

193

766,7

10,3

1,2

4

173

350

8,4

1,5

5

173

350

8,4

1,5

6

173

350

8,4

1,1

média

173

350

8,4

1,4

7

162

100

5,4

0,6

8

162

100

5,4

0,6

9

162

100

5,4

0,6

média

162

100

5,4

0,6

A figura 3.56 mostra este ensaio.

Figura 3.56 – Ensaio de resistência à flexão. Fonte: Salado, 2006, p.134.

Os resultados destes dois últimos ensaios possibilitaram comparações
com os resultados dos ensaios realizados e divulgados por Shigeru Ban na
bibliografia existente. Dessa forma, Salado (2006) constatou que os tubos de
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papelão fabricados no Brasil e testados no trabalho em referência possuem
resistência à compressão e à flexão cerca de 20% e 30%, respectivamente,
inferiores com relação aos tubos de papelão japoneses.
Como conclusão, Salado (2006) afirma que é possível gerar sistemas
construtivos com tubos de papelão fabricados no Brasil, desde que sejam
adotadas soluções em projeto para compensar a baixa resistência
mecânica dos elementos, com relação aos tubos japoneses, além de um
tratamento eficiente contra a absorção de umidade.
Espera-se que outras pesquisas sejam realizadas e contribuam para o
desenvolvimento desta tecnologia e sua implementação no Brasil.
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4. OS PAINÉIS DE
VEDAÇÃO VERTICAL
DE TUBOS DE
PAPELÃO
EXECUTADOS POR
SHIGERU BAN
Como já foi dito no capítulo anterior, Shigeru Ban foi quem mais
desenvolveu a tecnologia que utiliza tubos de papelão em construções.
Entre tantas possibilidades de sistemas construtivos, o arquiteto também
desenvolveu e utilizou algumas vezes um sistema composto por painéis de
vedação vertical.
Sendo assim, após dar um panorama a respeito das principais obras do
arquiteto com tubos de papelão nos últimos anos e visando os objetivos
deste trabalho, neste capítulo serão estudadas três obras nas quais Shigeru
Ban utilizou esses painéis de vedação vertical e os sistemas construtivos
propostos em cada ocasião.
As obras serão apresentadas uma de cada vez através de textos e
fotos que explicam e analisam detalhadamente os aspectos técnicos gerais
de cada uma. Ao fim da apresentação de cada obra, um primeiro quadro-
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resumo reunirá essas informações sobre os seus aspectos técnicos gerais,
como a área construída, as dimensões dos tubos utilizados, os outros
materiais adotados em associação, os sistemas estrutural e de vedação, a
fundação, a cobertura, as ligações entre os diversos elementos etc 17 .
Uma segunda análise será feita para cada obra apresentada. Nesta,
serão enfocados exclusivamente os aspectos técnicos referentes aos painéis
de vedação vertical e aos elementos utilizados para ligá-los à base e à
cobertura.
Por estar diretamente relacionada ao objetivo principal deste trabalho,
esta análise deverá ser feita da forma mais detalhada o possível. Sendo
assim, para não interferir na apresentação de cada obra, mas ao mesmo
tempo

possibilitar

a

visualização

dos

pontos

questionados,

serão

aproveitados os textos e principalmente as fotos das obras apresentadas,
para a elaboração de críticas e comentários que serão expostos através de
notas de rodapé.
Ao fim da apresentação de cada obra, um segundo quadro-resumo
reunirá essas informações elaboradas nas notas de rodapé, referentes
apenas aos painéis de vedação vertical e aos elementos utilizados para ligálos à base e à cobertura; sendo que cada ponto discutido será avaliado e
julgado como adequações ou deficiências, que serão tomadas como
pontos de partida para o projeto e proposta do painel de vedação vertical
de tubos de papelão feitos por este trabalho no capítulo 5.
Com relação aos aspectos da sustentabilidade, racionalização,
modulação e construtibilidade, por não constituírem o foco principal deste
trabalho, mas serem considerados fatores importantes para o mesmo, estes
embasarão uma avaliação feita de forma genérica nas obras de Shigeru
Ban que serão apresentadas a seguir, mas separado das análises que
enfocam minuciosamente os aspectos técnicos e desempenho dos painéis
de vedação de tubos de papelão.
Dessa forma, no item 4.2, serão feitas considerações gerais às três
obras

apresentadas,

avaliando-as

sob

a

ótica

da

sustentabilidade,

A análise técnica das obras foi feita apenas com base nas informações as quais se teve
acesso e através da observação das fotos encontradas. Devido a isso, em alguns pontos a
análise pode não ser completa, para algumas obras.
17
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racionalização,

modulação

e

construtibilidade,

que

também

serão

consideradas para o projeto e proposta do painel de vedação vertical de
tubos de papelão feitos por este trabalho no capítulo 5.

4.1. Obras de Shigeru Ban utilizando painéis de
vedação vertical de tubos de papelão
Após observar refugiados do Congo e Ruanda abrigados sob lonas
vinílicas, no começo de 1994, Shigeru Ban enviou à United Nations High
Commissioner

for

Refugees

(UNHCR)

uma

proposta

de

residências

emergenciais padronizadas, que deveriam ter cerca de 4 m² ou mais.
O arquiteto imaginou que os tubos de papelão poderiam ser feitos de
materiais reciclados no próprio local, com máquinas pequenas. Assim, seria
possível construir estruturas razoáveis, com um custo não muito maior que o
da

cobertura

vinílica,

e

as

residências

emergenciais

poderiam

ser

seguramente desmontadas e armazenadas quando os conflitos acabassem.
A parceria com a UNHCR foi firmada e as residências emergenciais de
Shigeru Ban foram usadas em Kobe (Japão), em Kaynasli (Turquia) e em Bhuj
(Índia).
De acordo com Miyake (2009), a UNHCR considerou que as “Paper
Log Houses” (como Shigeru Ban as intitulou) responderam a várias
necessidades que outros tipos de abrigos emergenciais não satisfaziam bem
às vítimas de terremotos e outras catástrofes. Entre as deficiências dos
abrigos emergenciais até então utilizados, citaram-se que outros sistemas
pré-fabricados e os containers usados para abrigos são difíceis de desmontar
e armazenar, e pouco adaptáveis às condições climáticas; além de nada se
assemelharem a uma casa, mesmo que simples e pequena, e se constituírem
em espaços inóspitos.
Outro fator identificado por Shigeru Ban foi que, geralmente, existe
uma intensa pressão política para acabar com os campos de refugiados. Por
esse motivo, mesmo sem haver a característica de propriedade, o arquiteto
procurou melhorar ao máximo a aparência dessas residências emergenciais
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e planejou as áreas a serem ocupadas de acordo com normas de
organização social e desenvolvimento (MIYAKE, 2009).
Essas medidas também seriam benéficas caso fosse necessário para as
famílias permanecerem naquelas áreas por um tempo maior, pois as
residências emergenciais teriam uma aparência esteticamente agradável,
ofereceriam aos seus usuários melhores condições de habitabilidade, e
estariam situadas em áreas com infraestrutura de comunidades temporárias.

4.1.1. Residências emergenciais em Kobe (Japão)
Vários meses depois de um grande terremoto atingir a cidade de
Kobe, em 1995, muitas famílias ainda estavam desabrigadas, sem terem sido
assistidas pelo governo japonês. Isso provou a Shigeru Ban o quanto era
realmente necessário desenvolver um tipo de abrigo que fosse mais que
temporário (MIYAKE, 2009).
Para solucionar este problema rapidamente, Shigeru Ban teve a idéia
de projetar algo de baixo custo, esteticamente satisfatório, que fosse rápido
e fácil de construir, usasse materiais descartados e pudesse ser desmontado
sem gerar resíduos, ou podendo-se reutilizar os materiais (BAN, 1997).
Ban se enfocou no desenvolvimento de diversas tipologias de abrigos
para uso familiar e para grandes estruturas de uso comum, necessárias num
acampamento, que pudessem ser feitas pelo simples corte de tubos de
papelão em diferentes comprimentos. Assim, chegou ao que chama de
“Log House”, certo de sua utilidade para situações emergenciais, e à
decisão de usar tubos de grande diâmetro como sanitários (BUNTROCK,
1996).
A partir daí, começou a procurar por materiais doados e voluntários.
Então, de acordo com Miyake (2009), Shigeru Ban entrou em contato com o
pastor de uma igreja local e, com a ajuda de voluntários da igreja, construiu
uma residência emergencial de tubos de papelão que serviu como modelo
para outras unidades. Um grupo de dez voluntários, incluindo um líder, foi
designado à construção de cada casa. Assim, as primeiras seis casas
estavam prontas em menos de seis horas (McQUAID, 2003).
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Conforme Miyake (2009), as paredes foram constituídas de painéis
feitos com tubos de papelão de 108 mm de diâmetro, 4 mm de espessura e
2 m de comprimento – figura 4.1 18 . A união dos tubos foi reforçada com
cabos de aço transpassando-os transversalmente em duas alturas, e espuma
adesiva foi usada entre os elementos para proporcionar isolamento e
estanqueidade.

Figura 4.1 – Painel de vedação vertical das residências emergenciais.
Fonte: GG Portfolio, 1997, p.44.

Como pode ser visto através da figura 4.2, as fundações foram feitas
de engradados plásticos de cerveja doados, contendo internamente sacos
de areia, e as tesouras da cobertura foram feitas de tubos de papelão com
ligações de madeira (GG PORTFOLIO, 1997).

A partir das informações de Miyake (2009) e da figura 4.1, podem-se fazer alguns
comentários. A medida estabelecida para o diâmetro dos tubos proporciona espessura de
parede dentro dos padrões, em termos de painéis de vedação, e a espessura da parede do
tubo de 4 mm proporciona rigidez ao elemento neste diâmetro. A mínima variação nas
dimensões dos elementos facilita a construção, e os tubos de papelão posicionados na
vertical promovem maior estabilidade aos painéis devido ao seu formato tubular. Os cabos
de aço introduzidos transversalmente nos painéis aumentam a sua rigidez e a resistência a
cargas horizontais, e a espuma adesiva tem a função de vedar as possíveis frestas entre os
elementos. Porém, o comprimento de 2 m possibilita um pé-direito baixo, com relação às
medidas comumente utilizadas em países do Ocidente, como o Brasil. Além disso, as
medidas dos painéis são definidas conforme cada projeto, e neste caso são grandes (4x2m),
dificultando a sua montagem, o transporte e a construção, requerendo um número muito
grande de pessoas para fazê-lo sem que estes desmontem.
18
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Figura 4.2 – Painel de vedação vertical das residências emergenciais - projeto.
Fonte: Miyake, 2009, p.126.

As figuras abaixo mostram a construção das tesouras da cobertura
pelos voluntários.

Figuras 4.3 e 4.4 – Construção da estrutura da cobertura da “Log House”.
Fontes: GG Portfólio, 1997, p. 44 e The Japan Architect, summer 1998, p.89.

Segundo McQuaid (2003), membranas para tenda foram usadas para
cobrir as residências emergenciais, permitindo-se uma abertura lateral para
propiciar maior ventilação. Portas e janelas foram feitas de madeira
compensada – figura 4.5.
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Figura 4.5 – Sistema de cobertura que permite ventilação. Fonte: Miyake, 2009, p.112.

Através da figura 4.6 é possível entender a construção das casas 19 .

Figura 4.6 – Perspectiva explodida da “Log House”. Fonte: McQuaid, 2003, p.37.
Com base na figura 4.6, percebe-se que o sistema de travamento entre painéis
adjacentes é feito transpassando-se os cabos de aço por todos os tubos de papelão de um
painel mais o primeiro elemento do painel adjacente, o que parece eficiente; mas ao
mesmo tempo, na desmontagem da construção, para se soltar um painel do outro
obrigatoriamente devem-se retirar primeiramente os cabos de aço por inteiro e, com isso,
soltam-se todos os seus elementos constituintes, promovendo a desagregação dos tubos de
papelão e desmanchando os painéis. Isso comprova mais uma vez a impossibilidade do
sistema construtivo ser desmontado sem que os painéis se desintegrem e, portanto, a
impossibilidade de se armazenarem os painéis íntegros. No caso de uma posterior
reutilização, os painéis têm que ser novamente montados, tubo por tubo.
19

SALADO, Gerusa de Cássia (2011)

61

Painel de vedação vertical de tubos de papelão: estudo, proposta e análise de desempenho

A figura 4.6 também mostra que sobre a fundação de engradados de
cerveja foram dispostas vigas de madeira com saliências em formato de
cruz, nas quais os tubos de papelão dos painéis encaixavam. Na parte de
cima dos painéis foi colocada uma cinta de amarração de madeira com
seção em formato de “U” invertido 20 . Nesta peça foi fixada a estrutura da
cobertura e, por cima, a membrana de tenda. Tirantes foram usados para
amarrar a cobertura na fundação e evitar a ação dos ventos.
A próxima figura mostra a residência emergencial depois de concluída
a sua construção.

Figura 4.7 – “Log House” construída. Fonte: Miyake, 2009, p.125.

Conforme McQuaid (2003), foram construídas aproximadamente vinte
e sete casas, formando uma pequena comunidade provisória, como se
pode ver nas figuras a seguir.

20 O encaixe dos painéis na parte inferior se faz por dentro dos elementos e individualmente,
o que aumenta a rigidez do conjunto. No entanto, este sistema deixou as extremidades
inferiores dos tubos abertas nas faces externas dos painéis, permitindo o acesso e instalação
de insetos no interior dos elementos. A cinta de amarração superior feita de madeira com
seção em formato de “U” invertido, devido ao fato de abranger os painéis de vedação
apenas por fora, mostram-se pouco resistentes, podendo romper sob cargas horizontais
elevadas ou impactos muito fortes nos painéis. As ligações confeccionadas em madeira
encarecem a construção e exigem mão-de-obra muito especializada.
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Figuras 4.8 e 4.9 – Vistas externas das residências emergenciais. Fonte: Miyake, 2009, p.127-8.

As famílias muito grandes receberam duas “Log Houses” dispostas lado
a lado, sendo o espaço entre elas usado como uma área em comum –
figuras 4.10 e 4.11 (McQUAID, 2003).

Figura 4.10 e 4.11 – Espaço comum entre as residências emergenciais.
Fontes: Miyake, 2009, p.127 e GG Portfólio, 1997, p.46.

As figuras 4.12 e 4.13 mostram o interior das residências emergenciais.
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Figura 4.12 – Interior de uma residência emergencial. Fonte: GG Portfolio, 1997, p.49.

Figura 4.13 – Vista interna de uma residência emergencial. Fonte: GG Portfolio, 1997, p.49.

A seguir, o quadro 4.1 apresenta um levantamento dos aspectos
técnicos gerais do sistema construtivo proposto por Shigeru Ban para este
projeto 21 .
Posteriormente, o quadro 4.2 apresenta uma avaliação deste sistema
construtivo, considerando-se apenas os aspectos técnicos referentes aos
painéis de vedação vertical e aos elementos utilizados para ligá-los à base e
à cobertura, identificando-se as adequações e as deficiências, para cada
caso 22 .

21 A análise técnica da obra foi feita apenas com base nas informações as quais se teve
acesso e através da observação das fotos encontradas. Devido a isso, em alguns pontos a
análise pode não ser completa.
22 No segundo quadro foram reunidas de forma sistemática as observações feitas através
das notas de rodapé ao longo deste texto.
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Quadro 4.1 – Aspectos técnicos gerais das residências emergenciais em Kobe.

Aspectos técnicos gerais
Dimensões da residência
4m de comprimento por 4m de largura por 2m de altura. Área de 16 m².
Dimensões dos tubos de papelão e dos painéis de vedação
Tubos de papelão com 108 mm de diâmetro, 4 mm de espessura e 2 m de comprimento. Poucos
elementos tiveram comprimento menor para a instalação de janelas. Os painéis de vedação
medem 4x2 m.
Materiais associados
Madeira compensada, membrana para tenda, areia, engradados plásticos de cerveja, cabos de
aço, espuma adesiva.
Fundação
Feita de engradados plásticos de cerveja cheios de sacos de areia.

Estrutura e/ou Vedação
Os tubos de papelão foram posicionados na vertical, formando painéis portantes com função
estrutural e de vedação, transpassados em duas alturas por cabos de aço, e contendo espuma
adesiva entre os elementos.
Cobertura
Tesouras feitas de tubos de papelão e elementos de ligação em madeira formaram uma cobertura
de duas águas coberta com membrana de tenda.

Elementos de ligação e fixação
Os tubos de papelão dos painéis de vedação foram unidos uns aos outros por cabos de aço que
os atravessavam horizontalmente em duas alturas. O mesmo sistema foi usado para ligar os
painéis, sendo os cabos de aço de um painel introduzidos no primeiro elemento do painel
adjacente. Os painéis de vedação foram encaixados na parte inferior em vigas de madeira que
possuíam diafragmas, e na parte superior foram fixados em cintas de madeira em formato de "U"
invertido, abrangendo as extremidades dos painéis por fora, e servindo de cinta de amarração e
base para a estrutura da cobertura. Os elementos das tesouras foram ligados através de encaixes
feitos de madeira.

Aberturas para passagem e ventilação
Em três paredes havia janelas feitas de madeira e, em uma parede, porta. Para fazer os vãos das
janelas usaram-se tubos de papelão mais curtos, e para fazer o vão da porta interrompeu-se a
disposição dos tubos num segmento da parede. A cobertura permitia aberturas laterais para
dissipar o calor e aumentar a ventilação.

Tratamento das peças
Sem informações.

Observações
Usaram-se restos de papéis picados e fibra de vidro para preencher os tubos que formaram os
painéis de vedação, para propiciar isolamento térmico e acústico ao ambiente interno.
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Quadro 4.2 – Avaliação dos aspectos técnicos dos painéis de vedação empregados nas
residências emergenciais em Kobe.

Aspectos técnicos - Painéis de vedação vertical

Avaliação

Comentários: A medida estabelecida para o diâmetro dos tubos proporciona espessura
de parede dentro dos padrões, em termos de painéis de vedação. A espessura da
parede do tubo de 4mm proporciona rigidez ao elemento neste diâmetro. A mínima
variação nas dimensões dos elementos facilita a construção. Porém, o comprimento de
2m possibilita um pé-direito baixo, com relação às medidas comumente utilizadas em
países do Ocidente, como o Brasil. As medidas dos painéis são definidas conforme
cada projeto, e neste caso são grandes (4x2m), dificultando a montagem, o
transporte e a construção, requerendo um número muito grande de pessoas para
fazê-lo sem que estes desmontem.

Deficiente

Dimensões dos tubos de papelão e dos painéis de vedação
Tubos de papelão com 108 mm de diâmetro, 4 mm de espessura e 2 m de comprimento.
Poucos elementos tiveram comprimento menor para instalação de janelas. Os painéis de
vedação medem 4x2 m.

Comentários: Os tubos de papelão posicionados na vertical promovem maior estabilidade
aos painéis devido ao seu formato tubular. Os cabos de aço introduzidos
transversalmente nos painéis aumentam a sua rigidez e a resistência à cargas
horizontais. A espuma adesiva tem a função de vedar as possíveis frestas entre os
elementos.

Adequado

Painéis de vedação
Os tubos de papelão foram posicionados na vertical, formando painéis portantes com
função estrutural e de vedação, transpassados em duas alturas por cabos de aço, e
contendo espuma adesiva entre os elementos.

Tratamento das peças
Sem informações.
Comentários: Os tubos de papelão necessitam, obrigatoriamente, de proteção à
umidade.
Observações
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Deficiente

Comentários: O encaixe dos painéis na parte inferior se fez por dentro dos elementos e
individualmente, o que aumenta a rigidez do conjunto. No entanto, este sistema deixou
as extremidades inferiores dos tubos abertas nas faces externas dos painéis,
permitindo o acesso e instalação de insetos no interior dos elementos. A fixação
na parte superior abrangendo os painéis de vedação por fora proporciona baixa
resistência a fortes impactos ou cargas horizontais. As ligações confeccionadas
em madeira encarecem a construção e exigem mão-de-obra muito especializada. O
sistema de travamento entre painéis adjacentes parece eficiente mas, ao se desmontar
a construção, para se remover um painel obrigatoriamente devem-se retirar seus
cabos de aço e, com isso, soltam-se todos os seus elementos constituintes.

Deficiente

Elementos de ligação e fixação
Os tubos de papelão dos painéis de vedação foram unidos uns aos outros por cabos de
aço que os atravessavam horizontalmente em duas alturas. O mesmo sistema foi usado
para ligar os painéis, sendo os cabos de aço de um painel introduzidos no primeiro
elemento do painel adjacente. Os painéis de vedação foram encaixados na parte inferior
em vigas de madeira que possuíam diafragmas, e na parte superior foram fixados em
cintas de madeira em formato de "U" invertido, abrangendo as extremidades dos painéis
por fora.
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4.1.2. Residências emergenciais em Kaynasli (Turquia)
Após grandes terremotos atingirem a Turquia em 1999, milhares de
famílias ficaram desabrigadas. Como membro da Voluntary Architects’
Network (VAN), fundada pelo próprio Shigeru Ban na época do ocorrido em
Kobe, o arquiteto prestou seus serviços para socorrer cerca de 200.000
pessoas desabrigadas por esta catástrofe.
Imediatamente, Ban recorreu a empresários para conseguir doações
de dinheiro e materiais de construção, principalmente de lonas enceradas
para cobrir as casas. Muitos materiais foram doados pelos próprios governos
da Turquia e do Japão, e estudantes de arquitetura e moradores se
incumbiram da construção (McQUAID, 2003).
Nesta ocasião, Ban utilizou suas “Log Houses” de tubos de papelão,
numa forma adaptada com relação à aplicação feita em 1995, em Kobe.
As mudanças feitas foram melhorias com relação ao modo de vida das
pessoas e às condições climáticas locais. Conforme Miyake (2009), devido à
medida padrão da madeira compensada (usada para o piso das
residências) na Turquia ser maior, e ao fato de as famílias turcas serem
numerosas, o tamanho das casas foi aumentado. As figuras de 4.14 a 4.16
ilustram o projeto 23 .

Figura 4.14 – Planta baixa das casas construídas na Turquia, detalhando a construção de
suas bases. Fonte: Miyake, 2009, p.133.

Através da planta baixa (figura 4.14) constata-se que para as residências emergenciais
construídas na Turquia foram montados painéis de vedação de até 6m de comprimento.
Sendo adotado neste caso o mesmo sistema construtivo utilizado em Kobe, considera-se
esta dimensão muito grande e enfatiza-se novamente a dificuldade de transportar e
armazenar esses painéis íntegros, além da impossibilidade de se desmontar a construção
sem desmanchar os painéis de vedação. As elevações (figura 4.15) também mostram o pédireito muito baixo, de apenas 2m.
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Figura 4.15 – Elevações transversal e longitudinal das casas construídas na Turquia.
Fonte: McQuaid, 2003, p.39.

Figura 4.16 – Planta de cobertura das casas construídas na Turquia.
Fonte: McQuaid, 2003, p.39.

Como se pode notar pelo projeto, o sistema construtivo adotado foi
muito semelhante ao utilizado em Kobe. As fundações foram feitas de
engradados plásticos de cerveja preenchidos com sacos de areia, sobre as
quais se colocaram as vigas de madeira dotadas de diafragmas para o
encaixe dos painéis, conforme mostra a figura 4.17.

Figura 4.17 – Construção das bases das casas na Turquia. Fonte: McQuaid, 2003, p.38.
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Os painéis de vedação foram construídos com tubos de papelão de
108 mm de diâmetro, 4 mm de espessura e 2 m de comprimento, usando
uma espuma adesiva entre as peças para vedar o painel, propiciar
isolamento e estanqueidade. Através das figuras 4.18 e 4.19 é possível
observar esse detalhe 24 .

Figura 4.18 – Painéis de vedação empilhados. Fonte: Miyake, 2009, p.133.

Figura 4.19 – Espuma adesiva usada entre os elementos. Fonte: Miyake, 2009, p.133.

De acordo com Miyake (2009), nesta ocasião, os tubos de papelão
que formavam os painéis de vedação também foram preenchidos
internamente com papéis descartados picados e restos de fibra de vidro.

24 Pelas figuras 4.18 e 4.19, percebe-se que inicialmente os grandes painéis de vedação
elaborados por Shigeru Ban foram montados em plano horizontal, unindo-se os tubos com
espuma adesiva. Estes painéis eram armazenados empilhados, como mostra a figura 4.18, e
posteriormente transportados por várias pessoas até o local da construção, como mostrou a
figura 4.1 no projeto exposto anteriormente. Mais uma vez estas figuras evidenciam a
possibilidade destes painéis desmontarem durante o seu transporte, manuseio e montagem
da construção, além de requererem muitas pessoas e cuidados para estas atividades.
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A estrutura da cobertura foi feita com tubos de papelão e peças de
madeira para ligação, coberta com lonas plásticas doadas – figura 4.20 25 .

Figura 4.20 – Estrutura da cobertura sendo construída na Turquia.
Fonte: McQuaid, 2003, p.38.

Muitas residências emergenciais deste tipo foram construídas na
Turquia, constituindo uma comunidade temporária, conforme mostram as
figuras a seguir 26 .

Figura 4.21e 4.22 – Comunidade temporária de “Paper Log Houses” na Turquia.
Fonte: Miyake, 2009, p.132.

A figura 4.20 mostra que o elemento utilizado como cinta de amarração foi feito em
madeira, com seção em formato de “U” invertido, abrangendo as extremidades superiores
dos painéis de vedação apenas por fora, o que propicia baixa resistência a cargas
horizontais e fortes impactos nestes painéis, podendo romper.
26 A figura 4.21 exibe o detalhe através do qual se pode notar que as extremidades inferiores
dos tubos de papelão ficam abertas na face externa dos painéis, permitindo o acesso e
instalação de insetos dentro dos elementos. No mais, o mesmo sistema do projeto exposto
anteriormente foi usado para travar os painéis nesta ocasião, sendo os cabos de aço de um
painel introduzidos no primeiro elemento do painel adjacente; o que provoca a
desintegração dos elementos destes painéis ao se desmontar a construção, pois neste caso
o primeiro elemento que deve ser obrigatoriamente retirado são os cabos de aço.
25
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A figura abaixo mostra que, internamente, o espaço gerado
possibilitava sua ocupação da mesma forma que numa residência
permanente e comum.

Figura 4.23 – Ocupação de uma residência na Turquia. Fonte: McQuaid, 2003, p.38.

A seguir, os quadros 4.3 e 4.4 apresentam, respectivamente, um
levantamento dos aspectos técnicos gerais do sistema construtivo proposto
por Shigeru Ban para este projeto 27 e uma avaliação deste sistema
construtivo, considerando-se apenas os aspectos técnicos relativos aos
painéis de vedação vertical e aos elementos utilizados para ligá-los à base e
à cobertura, identificando-se para cada caso as adequações e as
deficiências 28 .

27 A análise técnica da obra foi feita apenas com base nas informações as quais se teve
acesso e através da observação das fotos encontradas. Devido a isso, em alguns pontos a
análise pode não ser completa.
28 Neste segundo quadro foram reunidas de forma sistemática as observações feitas através
das notas de rodapé ao longo deste texto.
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Quadro 4.3 – Aspectos técnicos gerais das residências emergenciais na Turquia.

Aspectos técnicos gerais
Dimensões da residência
6m de comprimento por 3m de largura por 2m de altura. Área de 18 m².
Dimensões dos tubos de papelão e dos painéis de vedação
Tubos de papelão com 108 mm de diâmetro, 4mm de espessura e 2m de comprimento. Poucos
elementos tiveram comprimento menor para a instalação de janelas. Os painéis de vedação
medem 3x2 m e 6x2m.
Materiais associados
Madeira compensada, lonas enceradas, areia, engradados plásticos de cerveja, cabos de aço,
espuma adesiva.

Fundação
Feita de engradados plásticos de cerveja preenchidos internamente com sacos de areia.

Estrutura e/ou Vedação
Os tubos de papelão foram posicionados na vertical, formando painéis portantes com função
estrutural e de vedação, transpassados transversalmente em duas alturas por cabos de aço, e
vedados com espuma adesiva entre os elementos. Papéis descartados picados e restos de fibra
de vidro preencheram os tubos de papelão.
Cobertura
Tesouras feitas de tubos de papelão e peças de ligação de madeira formaram uma cobertura de
duas águas coberta com lonas enceradas.

Elementos de ligação e fixação
Os tubos de papelão dos painéis de vedação foram unidos uns aos outros por cabos de aço que
os atravessavam horizontalmente em duas alturas. O mesmo sistema foi usado para ligar os
painéis, sendo os cabos de aço de um painel introduzidos no primeiro elemento do painel
adjacente. Os painéis de vedação foram encaixados na parte inferior em cintas de madeira que
possuíam diafragmas, e na parte superior foram fixados em cintas de madeira em formato de "U"
invertido, abrangendo as extremidades dos painéis por fora, e funcionaram como cinta de
amarração e base para a cobertura. Os elementos das tesouras foram ligados através de
encaixes feitos de madeira.

Aberturas para passagem e ventilação
Duas paredes possuíam janelas feitas de madeira compensada e uma outra parede possuía uma
porta. Para fazer os vãos das janelas usaram-se tubos de papelão mais curtos, e para fazer o vão
da porta interrompeu-se a disposição dos tubos num segmento da parede.

Tratamento das peças
Sem informações.

Observações
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Quadro 4.4 – Avaliação dos aspectos técnicos dos painéis de vedação empregados nas
residências emergenciais na Turquia.

Aspectos técnicos - Painéis de vedação vertical

Avaliação

Comentários: A medida estabelecida para o diâmetro dos tubos proporciona espessura
de parede dentro dos padrões, em termos de painéis de vedação. A espessura da
parede do tubo de 4mm proporciona rigidez ao elemento neste diâmetro. A mínima
variação nas dimensões dos elementos facilita a construção. Porém, o comprimento de
2m possibilita um pé-direito baixo, com relação às medidas comumente utilizadas em
países do Ocidente, como o Brasil. As medidas dos painéis são definidas conforme
cada projeto, e neste caso são grandes (3x2m e 6x2m), dificultando a montagem, o
transporte e a construção, requerendo um número muito grande de pessoas para
fazê-lo sem que estes desmontem.

Deficiente

Dimensões dos tubos de papelão e dos painéis de vedação
Tubos de papelão com 108 mm de diâmetro, 4mm de espessura e 2m de comprimento.
Poucos elementos tiveram comprimento menor para instalação de janelas. Os painéis de
vedação medem 3x2 m e 6x2 m.

Comentários: Os tubos de papelão posicionados na vertical promovem maior estabilidade
aos painéis devido ao seu formato tubular. Os cabos de aço introduzidos
transversalmente nos painéis aumentam a sua rigidez e a resistência à cargas
horizontais. A espuma adesiva tem a função de vedar as possíveis frestas entre os
elementos. O preenchimento interno dos tubos pode contribuir para os isolamentos
térmico e acústico.

Adequado

Painéis de vedação
Os tubos de papelão foram posicionados na vertical, formando painéis portantes com
função estrutural e de vedação, transpassados transversalmente em duas alturas por
cabos de aço, e vedados com espuma adesiva entre os elementos. Papéis descartados
picados e restos de fibra de vidro preencheram os tubos de papelão.

Tratamento das peças
Sem informações.
Comentários: Os tubos de papelão necessitam, obrigatoriamente, de proteção à
umidade.

Deficiente

Comentários: O encaixe dos painéis na parte inferior se fez por dentro dos elementos e
individualmente, o que aumenta a rigidez do conjunto. No entanto, este sistema deixou
as extremidades inferiores dos tubos abertas nas faces externas dos painéis,
permitindo o acesso e instalação de insetos dentro dos elementos. A fixação na
parte superior abrangendo os painéis de vedação por fora diminuem a resistência
a fortes impactos ou cargas horizontais. As ligações confeccionadas em madeira
encarecem a construção e exigem mão-de-obra muito especializada. O sistema de
travamento entre painéis adjacentes parece eficiente mas, ao se desmontar a
construção, para se remover um painel obrigatoriamente devem-se retirar seus
cabos de aço e, com isso, soltam-se todos os seus elementos constituintes.

Deficiente

Elementos de ligação e fixação
Os tubos de papelão dos painéis de vedação foram unidos uns aos outros por cabos de
aço que os atravessavam horizontalmente em duas alturas. O mesmo sistema foi usado
para ligar os painéis, sendo os cabos de aço de um painel introduzidos no primeiro
elemento do painel adjacente. Os painéis de vedação foram encaixados na parte inferior
em cintas de madeira que possuíam diafragmas, e na parte superior foram fixados em
cintas de madeira em formato de "U" invertido, abrangendo as extremidades dos painéis
por fora.

Observações
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4.1.3. Residências emergenciais em Bhuj (Índia)
No Oeste da Índia, em 2001, o maior terremoto de sua história deixou
mais de 600.000 pessoas desabrigadas. Assim, Shigeru Ban foi contatado por
uma empresária indiana, Srª. Neeta Premchand, para trabalhar em conjunto
com um arquiteto local, Kartikeya Shodhan, e construir cerca de vinte
unidades habitacionais para algumas das vítimas; sendo o projeto
financiado por ela (McQUAID, 2003).
Dessa vez, Ban elaborou uma estrutura semelhante às anteriores;
entretanto, com uma quantidade bem maior de adaptações. A figura a
seguir mostra a planta baixa das residências emergenciais construídas na
Índia.

Figura 4.24 – Planta baixa das residências emergenciais na Índia.
Fonte: Miyake, 2009, p.130.

De acordo com Miyake (2009), como se tratava de uma área
mulçumana, as bebidas alcoólicas eram proibidas na região e, por isso, foi
difícil encontrar engradados plásticos de cerveja para a fundação. Pela
planta baixa, figura 4.24, o corte e o detalhamento, figuras 4.25 e 4.26, se
pode observar que a estrutura da construção compreendeu seis sapatas de
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concreto, sendo que as quatro principais sob a construção foram ligadas por
uma cinta de concreto, e o contra piso foi feito utilizando-se entulho 29 .

Figura 4.25 – Corte das residências emergenciais na Índia.
Fonte: Miyake, 2009, p.130.

Figura 4.26 – Detalhe construtivo das residências emergenciais na Índia.
Fonte: Miyake, 2009, p.130.

Sobre a cinta de amarração das sapatas foram posicionados os
painéis de vedação feitos com tubos de papelão de 108 mm de diâmetro,
4mm de espessura e 2 m de comprimento, transpassados transversalmente
em duas alturas por cabos de aço.
Os quatro tubos de papelão localizados nas quinas e os dois que
sustentavam

a

cobertura

do

terraço

formaram

pilares, estruturados

internamente com uma barra de aço de 10 mm de diâmetro e preenchidos
com argamassa.
Pelas figuras 4.24 a 4.27 percebe-se que neste projeto Shigeru Ban também utilizou baixo
pé-direito, painéis de vedação de grandes dimensões, o que não facilita o transporte e a
construção, e cabos de aço para travar um painel ao outro, provocando a desestruturação
desses painéis numa possível desmontagem da construção.
29
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Sobre os painéis de vedação foram colocadas vigas de madeira
deitadas, servindo de apoio para a estrutura de bambu da cobertura. Todo
este conjunto foi travado pelas barras de aço dos pilares, que atravessavam
as vigas de madeira e os elementos de bambu que faziam a base da
estrutura da cobertura, e eram ancoradas inferiormente na fundação.
A cobertura foi feita com uma estrutura de bambu em formato curvo,
sobre a qual se dispuseram duas camadas de esteiras de cana trançada,
com uma camada de plástico fino ao meio (McQUAID, 2003). O fechamento
do vão existente entre a parte superior dos painéis de vedação e a
curvatura da cobertura foi feito com bambus de pequeno diâmetro; assim
como as folhas das portas e janelas.
A figura a seguir ilustra todo esse processo construtivo 30 .

Figura 4.27 – Perspectiva explodida das residências emergenciais na Índia.
Fonte: Miyake, 2009, p.130.
30 O sistema criado, utilizando barras de aço por dentro dos pilares dispostos nas quinas,
prendendo ao mesmo tempo a cobertura e os painéis na fundação parece eficiente.
Entretanto, os pontos intermediários dos painéis ficam apenas apoiados e pressionados entre
a cinta superior de madeira e a cinta inferior de concreto; o que diminui a resistência do
conjunto a fortes impactos ou cargas horizontais. O sistema de travamento entre painéis
adjacentes parece eficiente, mas ao se desmontar a construção para se remover um
painel, obrigatoriamente devem-se retirar seus cabos de aço e, com isso, soltam-se todos os
seus elementos constituintes.
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As figuras de 4.28 a 4.30 mostram as vistas externas e internas dessas
residências emergenciais construídas na Índia, e o aspecto da comunidade
provisória formada.

Figuras 4.28 e 4.29 – Vistas externas das residências emergenciais na Índia.
Fonte: Miyake, 2009, p.131.

Figura 4.30 – Vista interna de uma residência construída na Índia. Fonte: Miyake, 2009, p.131.

Além do uso residencial, algumas unidades foram construídas para
outras funções como, no caso abaixo, uma sala de aula.

Figura 4.31 – Unidade usada como sala de aula na Índia. Fonte: Miyake, 2009, p.130.
SALADO, Gerusa de Cássia (2011)
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A seguir, os quadros 4.5 e 4.6 reúnem, respectivamente, informações
sobre os aspectos técnicos gerais do sistema construtivo proposto por Shigeru
Ban para este projeto 31 e uma avaliação dos aspectos técnicos relativos aos
painéis de vedação vertical e aos elementos utilizados para ligá-los à base e
à cobertura, identificando-se para cada caso as adequações e as
deficiências 32 .

31 A análise técnica da obra foi feita apenas com base nas informações as quais se teve
acesso e através da observação das fotos encontradas. Devido a isso, em alguns pontos a
análise pode não ser completa.
32 Neste segundo quadro foram reunidas de forma sistemática as observações feitas através
das notas de rodapé ao longo deste texto.
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Quadro 4.5 – Aspectos técnicos gerais das residências emergenciais na Índia.

Aspectos técnicos gerais
Dimensões da residência
5m de comprimento por 3,30m de largura por 2m de altura. Área de 16 m².
Dimensões dos tubos de papelão e dos painéis de vedação
Tubos de papelão com 108 mm de diâmetro, 4mm de espessura e 2m de comprimento. Poucos
elementos tiveram comprimento menor para a instalação de janelas. Os painéis de vedação
medem 3,30x2m e 5x2m.
Materiais associados
Madeira compensada, cabos de aço, argamassa, entulho, esteira de cana trançada, plástico para
cobertura, barras de aço, bambu.

Fundação
Seis sapatas de concreto, sendo que quatro delas foram ligadas por uma cinta de amarração de
concreto.

Estrutura e/ou Vedação
Os tubos de papelão foram posicionados na vertical, formando painéis portantes que continham
cabos de aço transpassando-os transversalmente, em duas alturas. Os tubos de papelão
posicionados nas quinas e os que sustentavam a cobertura do terraço, na frente da casa,
possuíam internamente uma barra de aço e argamassa, e estavam apoiados numa pequena
sapata de concreto.

Cobertura
A cobertura, em arco, usou bambu para a estrutura e foi coberta com duas camadas de esteiras
de cana trançada. No meio destas, foi colocado um plástico fino de cor clara, para não escurecer
o ambiente.
Elementos de ligação e fixação
Os painéis de vedação foram apoiados sobre a base de concreto e, sobre eles foram apoiadas
cintas de amarração de madeira. O conjunto foi preso à fundação através das barras de aço
introduzidas nos pilares. Cabos de aço transpassaram os tubos de papelão em duas alturas para
unir os elementos e os painéis adjacentes.

Aberturas para passagem e ventilação
A parede frontal continha a porta e a parede posterior continha uma janela, ambas feitas de
bambu.

Tratamento das peças
Sem informações.

Observações
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Quadro 4.6 – Avaliação dos aspectos técnicos dos painéis de vedação empregados nas
residências emergenciais na Índia.

Aspectos técnicos - Painéis de vedação vertical

Avaliação

Painéis de vedação
Os tubos de papelão foram posicionados na vertical, formando painéis portantes que
continham cabos de aço transpassando-os transversalmente, em duas alturas. Os tubos
de papelão posicionados nas quinas e os que sustentavam a cobertura do terraço, na
frente da casa, possuíam internamente uma barra de aço e argamassa, e estavam
apoiados numa pequena sapata de concreto.

Comentários: Os tubos de papelão posicionados na vertical promovem maior estabilidade
aos painéis devido ao seu formato tubular. Os cabos de aço introduzidos
transversalmente nos painéis aumentam a sua rigidez e a resistência à cargas
horizontais. Os pilares formados com os tubos de papelão são necessidades que podem
ou não existir dependendo do projeto.

Adequado

Comentários: A medida estabelecida para o diâmetro proporciona espessura de parede
dentro dos padrões, em termos de painéis de vedação. A espessura de 4mm proporciona
rigidez ao tubo neste diâmetro. A mínima variação nas dimensões dos elementos facilita
a construção. Porém, o comprimento de 2m possibilita um pé-direito baixo, com
relação às medidas comumente utilizadas em países do Ocidente, como o Brasil. As
medidas dos painéis são definidas conforme cada projeto, e neste caso são
grandes (3,30x2m e 5x2m), dificultando a montagem, o transporte e a construção,
requerendo um número muito grande de pessoas para fazê-lo sem que estes
desmontem.

Deficiente

Dimensões dos tubos de papelão e dos painéis de vedação
Tubos de papelão com 108 mm de diâmetro, 4mm de espessura e 2m de comprimento.
Poucos elementos tiveram comprimento menor para instalação de janelas. Os painéis de
vedação medem 3,30x2 m e 5x2 m.

Tratamento das peças
Sem informações.
Comentários: Os tubos de papelão necessitam, obrigatoriamente, de proteção à
umidade.
Observações
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Deficiente

Comentários: O sistema criado, utilizando barras de aço por dentro dos pilares dispostos
nas quinas, prendendo ao mesmo tempo a cobertura e os painéis na fundação parece
eficiente. Entretanto, os pontos intermediários dos painéis ficam apenas apoiados e
pressionados entre a cinta superior de madeira e a cinta inferior de concreto; o que
diminui a resistência do conjunto a fortes impactos ou cargas horizontais. O
sistema de travamento entre painéis adjacentes parece eficiente mas, ao se desmontar
a construção, para se remover um painel obrigatoriamente devem-se retirar seus
cabos de aço e, com isso, soltam-se todos os seus elementos constituintes.

Deficiente

Elementos de ligação e fixação
Os painéis de vedação foram apoiados sobre a base de concreto e, sobre eles foram
apoiadas cintas de amarração de madeira. O conjunto foi preso à fundação através das
barras de aço introduzidas nos pilares. Os tubos de papelão que formavam os painéis
foram unidos por cabos de aço.

Painel de vedação vertical de tubos de papelão: estudo, proposta e análise de desempenho

4.2. Considerações finais sobre os painéis de
vedação vertical de tubos de papelão executados
por Shigeru Ban
A análise feita acima às obras nas quais Shigeru Ban empregou painéis
de vedação vertical de tubos de papelão possibilitou uma avaliação
detalhada do ponto de vista dos aspectos técnicos destes painéis e suas
ligações, revelando diversas falhas e imperfeições cometidas pelo arquiteto
nestes projetos.
Desta análise puderam-se extrair elementos norteadores para o
desenvolvimento do projeto de painéis de vedação vertical de tubos de
papelão propostos por este trabalho. Estes elementos, que foram pontuados
nas notas de rodapé, foram traduzidos em adequações e deficiências,
constituindo-se as primeiras em itens a serem mantidos no projeto
desenvolvido por este trabalho, e as segundas em itens para os quais se
devem propor soluções e buscar melhorias.
Contudo, outras considerações relativas às três obras expostas neste
capítulo podem ser extraídas dessa análise, e dizem respeito aos aspectos
da sustentabilidade, racionalização, modulação e construtibilidade.
Quanto à sustentabilidade, os tubos de papelão promovem o uso de
resíduos de papéis descartados e podem ser reutilizados por diversas vezes.
Além disso, após estarem danificados os tubos de papelão podem ser
reciclados, gerando novos elementos idênticos. Os resíduos de papel não
necessitam passar por processos de transformação para serem reciclados e
gerarem os tubos de papelão, e o processo de fabricação destes tem baixo
consumo energético e baixo impacto ambiental.
A inclusão de princípios de racionalização pelo arquiteto Shigeru Ban
em suas obras pode ser notada ao se evitarem variações nas dimensões dos
elementos, e ao se promover uma construção limpa e sem sobras de
material através do sistema construtivo adotado. Além disso, os elementos
tiram proveito do formato tubular para terem a resistência mecânica
necessária e, não sendo maciços, não consomem matérias-primas de forma
SALADO, Gerusa de Cássia (2011)
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demasiada nem geram desperdício de materiais; contribuindo também para
a sustentabilidade.
Conquanto, observando-se os projetos dos painéis de vedação
percebe-se a ausência de modulação, e que estes são confeccionados nas
dimensões necessárias para cada projeto. Geralmente esses painéis tornamse muito grandes, prejudicando a construtibilidade, e no caso da construção
ser desmontada e montada outras vezes, estes devem ser dispostos sempre
da mesma maneira, restringindo as suas possibilidades de uso e variações na
planta

baixa,

gerando

construções

com

única

possibilidade

de

configuração.
No caso da construtibilidade, várias falhas podem ser apontadas.
Primeiramente, os painéis de vedação usados por Shigeru Ban foram
construídos em plano horizontal colando-se os tubos de papelão (já dotados
dos orifícios pelos quais os cabos de aço seriam introduzidos) uns aos outros
com a espuma adesiva, até se atingir a medida determinada do painel.
Depois, os painéis formados eram empilhados e aguardavam o
momento de serem acoplados sobre a sua base, para formar a edificação.
Somente após todos os painéis serem dispostos na sua devida posição e
lugar, os cabos de aço eram introduzidos fazendo-se a amarração entre os
elementos e entre os painéis adjacentes.
Além de requerer um número muito grande de pessoas e cuidados
especiais para realizar estas atividades, este processo construtivo deixa
indícios de que os painéis de vedação vertical de tubos de papelão
elaborados e construídos por Shigeru Ban se desintegram facilmente, tanto
devido ao seu tamanho, como pelo fato de os elementos estruturantes
(cabos de aço) desses painéis serem introduzidos após a montagem da
edificação

e

serem

o

primeiro

elemento

retirado

numa

eventual

desmontagem.
Dessa forma, os grandes painéis são manuseados e transportados sem
estarem estruturados, podendo desmontar e deixando dúvida quanto ao
relato de Shigeru Ban sobre a possibilidade de montagem, desmontagem e
reutilização desses painéis por várias vezes.
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O quadro 4.7 resume esta discussão, definindo estes últimos aspectos
abordados como adequados ou deficientes, com relação ao modo como
Shigeru Ban os introduziu em seus projetos.
Quadro 4.7 – Análise de outros fatores referentes aos painéis de vedação vertical de Shigeru
Ban.

Outros fatores - Painéis de vedação vertical

Avaliação

Comentários: Os tubos de papelão propiciam o uso de resíduos de papéis descartados e
podem ser reutilizados por diversas vezes. Além disso, após estarem danificados os
tubos de papelão podem ser reciclados, gerando novos elementos idênticos. Os resíduos
de papel não necessitam passar por processos de transformação para serem reciclados
e gerarem os tubos de papelão. Este é um processo de baixo consumo energético e
baixo impacto ambiental.

Adequado

Sustentabilidade

Comentários: O uso de tubos de papelão com mínima variação nas suas dimensões e o
sistema construtivo adotado propiciam uma construção limpa e sem sobras de material.
Os elementos tiram proveito do formato tubular para terem a resistência mecânica
necessária e, não sendo maciços, não consomem matérias-primas de forma demasiada
nem geram desperdício de materiais.

Adequado

Racionalização

Comentários: Os painéis de vedação de tubos de papelão utilizados por Shigeru
Ban não são modulares, sendo confeccionados nas dimensões necessárias para cada
projeto. Geralmente esses painéis tornam-se muito grandes, prejudicando a
construtibilidade, e no caso da construção ser desmontada e montada outras vezes,
estes devem ser dispostos sempre da mesma maneira, restringindo as suas
possibilidades de uso e variações na planta baixa, gerando construções com
possibilidade única de configuração.

Deficiente

Modulação

Comentários: A construtibilidade é comprometida pela ausência de modulação e
pelo fato de os grandes painéis de vedação serem estruturados com os cabos de aço
que os atravessam em duas alturas apenas depois destes serem acoplados em suas
bases; o que requer muitas pessoas e cuidados especiais para evitar a
desintegração dos elementos. O sistema de travamento entre painéis adjacentes
também impossibilita que a construção seja desmontada preservando-se os
painéis íntegros e que estes sejam reutilizados por diversas vezes.

Deficiente

Construtibilidade

A partir de toda essa análise, no capítulo seguinte serão propostas
soluções para todas as deficiências identificadas nos projetos de Shigeru Ban
estudados neste capítulo e proposto um painel de vedação vertical de
tubos de papelão para ser testado por este trabalho.
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5. PROPOSTA DE
PAINEL DE VEDAÇÃO
VERTICAL DE TUBOS
DE PAPELÃO

Considerando

a

necessidade

de

se

empregar

resíduos

em

componentes na construção civil, conforme demonstrado nos capítulos 2 e
3, o foco nas vedações verticais, uma vez que constituem o subsistema que
mais consome materiais em sua execução, conforme o item 2.3.1, e o estudo
apresentado no capítulo anterior sobre os painéis de vedação vertical de
tubos de papelão utilizados por Shigeru Ban em suas obras, é proposto neste
trabalho um painel de vedação vertical de tubos de papelão, o qual é
testado no capítulo 6 para análise de seu desempenho.
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5.1. Fatores considerados para a proposta de
painel de vedação vertical de tubos de papelão
A proposta do painel de vedação vertical de tubos de papelão que
será apresentada a seguir levou em consideração as deficiências e
adequações observadas nos painéis de vedação usados por Shigeru Ban em
suas obras - vide capítulo 4.
As adequações e deficiências identificadas se referem principalmente
aos aspectos técnicos dos painéis de vedação usados por Shigeru Ban e, por
conseguinte, ao seu desempenho técnico; que é um fator de grande
relevância para este trabalho, devido aos seus objetivos. Entretanto,
também foram observadas e consideradas para o projeto que será exposto
a seguir adequações e deficiências relativas a outros fatores, como
sustentabilidade, racionalização, modulação e construtibilidade.
Os quadros 5.1 e 5.2 apresentam resumidamente as adequações
constatadas através do estudo feito no capítulo anterior.
Quadro 5.1 – Adequações dos aspectos técnicos identificadas nos painéis de vedação
vertical empregados por Shigeru Ban.
Aspectos Técnicos
Dimensões dos
tubos de papelão e
dos painéis de
vedação

Adequações

Residências
Emergenciais

Medidas estabelecidas para o diâmetro e a espessura
dos tubos de papelão

Kobe, Turquia e Índia

Variações mínimas nas dimensões dos elementos

Kobe, Turquia e Índia

Tubos de papelão posicionados na vertical

Kobe, Turquia e Índia

Cabos de aço transpassando os tubos de papelão em
duas alturas

Kobe, Turquia e Índia

Painéis de vedação

Espuma adesiva vedando as frestas entre os elementos Kobe, Turquia e Índia

Elementos de
ligação e fixação
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Encaixe dos painéis na parte inferior feito por dentro dos
elementos e individualmente
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Quadro 5.2 – Adequações quanto a outros fatores identificadas nos painéis de vedação
vertical empregados por Shigeru Ban.
Outros Fatores
Sustentabilidade

Adequações
Uso de resíduos de papéis descartados
Possibilidade de reutilização e reciclagem dos elementos
Os resíduos de papel não necessitam passar por processos de transformação
para serem reciclados
O processo de reciclagem possui baixo consumo energético e baixo impacto
ambiental

Racionalização

Mínima variação nas dimensões dos elementos
Processo construtivo limpo, sem sobras de materiais ou desperdícios
Os elementos tubulares e vazados não consomem materiais de forma
demasiada nem geram desperdício de materiais

De forma análoga, os quadros 5.3 e 5.4 apresentam resumidamente as
deficiências apontadas no capítulo anterior sobre os painéis de vedação
vertical de tubos de papelão elaborados por Shigeru Ban.

Quadro 5.3 – Deficiências dos aspectos técnicos identificadas nos painéis de vedação
vertical empregados por Shigeru Ban.
Aspectos Técnicos
Dimensões dos
tubos de papelão e
dos painéis de
vedação
Elementos de
ligação e fixação

Residências
Emergenciais

Deficiências
Tubos de papelão com comprimento pequeno

Kobe, Turquia e Índia

Painéis de vedação com dimensões muito grandes

Kobe, Turquia e Índia

Extremidades inferiores dos tubos de papelão abertas
nas faces externas dos painéis

Kobe e Turquia

Fixação dos painéis na parte superior por elemento que
os abrange apenas por fora

Kobe e Turquia

Travamento entre painéis feito pelo mesmo elemento
que une os tubos de papelão
Painéis apenas apoiados e pressionados entre as cintas
de amarração superior e inferior
Elementos de ligação confeccionados em madeira
Tratamento das
peças

Não há informações sobre a proteção contra umidade

Kobe, Turquia e Índia

Índia
Kobe e Turquia

Kobe, Turquia e Índia
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Quadro 5.4 – Deficiências quanto a outros fatores identificadas nos painéis de vedação
vertical empregados por Shigeru Ban.
Outros Fatores

Deficiências

Modulação
Os painéis de vedação não são modulares

Construtibilidade

Os painéis de vedação têm dimensões muito grandes e são estruturados
apenas depois de estarem acoplados em suas bases
O sistema de travamento entre painéis adjacentes é o mesmo utilizado para
unir os tubos de papelão
Necessidade de muitas pessoas e cuidados especiais para executar a
construção

Com base nas adequações e deficiências listadas acima, buscou-se
desenvolver um projeto de painel de vedação vertical de tubos de papelão
que apresentasse as mesmas adequações, porém, com soluções para as
deficiências identificadas.
Isto significa que, para desenvolver o projeto apresentado a seguir,
partiu-se do princípio de manter as adequações observadas nos painéis de
vedação empregados por Shigeru Ban, e ter nos pontos considerados
deficientes as grandes diferenças sugeridas.

5.2. Projeto de painel de vedação vertical de tubos
de papelão
Primeiramente, vale ressaltar que o projeto do painel de vedação
vertical de tubos de papelão elaborado não teve como condição nenhum
tipo de uso ou aplicação em específico 33 .
O projeto apresentado adiante foi condicionado apenas pelas
adequações e busca por soluções para as deficiências apontadas acima,
almejando-se boas soluções paras as questões técnicas, desempenho
satisfatório para que o painel possa ser empregado em países como o Brasil,
e a incorporação de princípios de sustentabilidade, racionalização e

Segue como intenção do trabalho, sugerir alguns tipos de uso e aplicação do painel
proposto por este trabalho após a análise de desempenho do mesmo.
33
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modulação, além de melhorias para a construtibilidade, com relação às
construções executadas por Shigeru Ban.
Além do projeto do painel de vedação vertical, foi projetado o sistema
construtivo para o seu emprego, compreendendo o sistema de ligação
desses painéis na base e na cobertura, e o sistema de travamento entre os
painéis adjacentes. Assim sendo, as principais propostas na tentativa de
solucionar as deficiências expostas nas tabelas 5.3 e 5.4, foram:
- utilizar tubos de papelão com 2,40m de comprimento para propiciar
um pé-direito compatível com o habitual em países ocidentais;
- adotar a modulação de 1,20m x 2,40m para favorecer a
construtibilidade e propiciar facilidade no transporte e armazenamento dos
componentes íntegros, além de praticidade na montagem e desmontagem
da construção, além de conferir-lhe a possibilidade de ser montada de
formas diferentes a cada uso;
- utilizar barras roscadas para promover resistência às cargas
horizontais nos painéis, ao invés de cabos de aço, que são mais finos e
menos rígidos;
- o desenvolvimento de peças de ligação em argamassa armada (que
é uma tecnologia bastante difundida no Brasil), com a função de fazer o
travamento entre painéis adjacentes (independente do travamento entre os
elementos constituintes dos painéis de vedação) e ligar os painéis de
vedação à base e à cobertura, com saliências que se encaixam por dentro
de cada tubo de papelão, aumentando a resistência do conjunto;
- o uso de anéis de borracha e massa de calafetação sob os tubos de
papelão para evitar o contato com água e a absorção de umidade pelas
bases dos elementos;
- a aplicação de resinas impermeabilizantes comerciais à base de
água, em duas demãos, para dar proteção superficial aos painéis de
vedação contra umidade.
Devido ao objetivo complementar do trabalho de construir uma
célula-teste para avaliar o desempenho técnico do painel proposto quando
submetido a situações reais de exposição, foi elaborado um projeto para
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esta

finalidade,

que

também

será

apresentado

neste

capítulo,

compreendendo ainda fundação e cobertura 34 .
A seguir, os projetos do painel de vedação vertical de tubos de
papelão e da célula-teste são explicados dividindo-se por itens 35 .
Painel de vedação vertical
A medida padrão adotada para o painel de vedação vertical foi de
1,20 x 2,40 m, sendo este constituído de tubos de papelão com 100 mm de
diâmetro externo, 90 mm de diâmetro interno, 5 mm de espessura de parede
e 2400 mm de comprimento.
Os tubos de papelão foram dispostos na vertical e transpassados na
horizontal por barras roscadas de 8 mm de diâmetro, dotadas de arruelas e
porcas em suas extremidades, para unir os elementos e promover rigidez ao
painel.
Foram projetados três tipos de painéis, sendo um cego (Painel A), um
com porta (Painel B), e outro com janela (Painel C).
Foram propostos orifícios nas laterais desses painéis, para possibilitar um
encaixe do tipo macho-e-fêmea com as porcas e arruelas dos painéis
adjacentes.
Peças de ligação
Para ligar os painéis de vedação vertical à base e à cobertura (ou laje
superior), foram projetadas duas peças de ligação em argamassa armada:
uma para unir painéis na mesma direção, outra para unir painéis à 90º.
Estas peças são maciças e possuem saliências cilíndricas que
encaixam perfeitamente dentro dos tubos de papelão. Orifícios na base
destas peças permitem a sua fixação no piso, contra piso ou radier.
As peças de ligação dispostas sobre os painéis de vedação podem ser
fixadas na laje superior através dos seus orifícios, ou podem servir como base
para a estrutura da cobertura, usando-se esses orifícios para ligar os
elementos.

Cabe salientar que o objetivo principal deste trabalho se limita à análise de desempenho
apenas do subsistema vedação vertical.
35 Detalhes a respeito da execução de cada parte serão expostos no item 5.3.
34
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Há ainda outra função atribuída a essas peças de ligação em
argamassa armada: fazer o travamento entre painéis adjacentes, uma vez
que são dispostas em amarração com relação a estes; conforme poderá ser
visualizado no projeto apresentado a seguir.
Célula-teste
O projeto da célula-teste consta de uma planta baixa em formato
quadrado, medindo 2,50x2,50m. O pé-direito mínimo é de 2,50m e o máximo,
devido à inclinação da cobertura e à ausência de forro, é de 3,40m.
Cada uma de suas faces foi composta por dois painéis de vedação
vertical de tubos de papelão, e orientada perfeitamente para um dos
quatro pontos cardeais (Norte, Sul, Leste e Oeste).
Fundação
A fundação adotada foi uma fundação rasa do tipo radier, medindo
3,50 x 3,50 m, e altura de 15 cm.
Cobertura
Optou-se por utilizar um sistema de cobertura convencional, composto
por uma única água, com estrutura tradicional em madeira.
Entretanto, para estabelecer uma relação com a questão da
sustentabilidade sugerida pelo trabalho, adotou-se madeira de eucalipto
para a estrutura e telhas de fibras vegetais recicladas para a cobertura.
Da mesma forma, para o fechamento das empenas entre os painéis
de vedação vertical e a cobertura, usou-se chapas de OSB.
Esquadrias
Foram usados batentes de madeira de angelin e folhas de
fechamento de madeira de eucalipto.
O projeto arquitetônico completo, composto por plantas baixas,
cortes, elevações e detalhamento, é apresentado a seguir.
Esta tese gerou grande repercussão na mídia (internet, rádio, televisão,
jornais e revistas) e diversos artigos publicados em eventos científicos e
periódicos nacionais e internacionais. Todos os produtos desta tese (painéis
de vedação, peças de ligação e sistema construtivo) geraram patente.
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5.3. Construção da célula-teste
Antes de se construir a célula-teste foram necessários alguns
preparativos, como a execução do radier e a fabricação dos seus
componentes construtivos, já que o projeto desenvolvido por este trabalho
propõe um sistema construtivo com componentes pré-fabricados.
Nesta etapa preliminar, além da execução do radier, foram fabricados
os painéis de vedação vertical cegos e os dotados de esquadrias, e as
peças de ligação em argamassa armada. Por se tratar de uma construção
pequena, para facilitar o trabalho das pessoas envolvidas na sua execução
e não interferir nos objetivos do trabalho, a estrutura da cobertura também
foi previamente preparada.

5.3.1. Fabricação dos componentes construtivos
Painéis de vedação vertical
Os tubos de papelão utilizados para a fabricação dos painéis de
vedação vertical foram armazenados no laboratório da universidade, em
local seco, arejado e sombreado, sobre uma chapa de madeira
compensada – figuras 5.1 e 5.2.

Figuras 5.1 e 5.2 – Tubos de papelão armazenados no laboratório. Fonte: Fotos da autora.

Estes tubos já continham as medidas exatas estabelecidas no projeto,
porém algumas peças tiveram de ser cortadas para se fazerem os vãos da
porta e da janela. Também foi preciso furar todos os elementos para
possibilitar a passagem das barras roscadas – figuras 5.3 e 5.4.
SALADO, Gerusa de Cássia (2011)
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Figuras 5.3 e 5.4 – Corte e furação de peças para a montagem dos painéis.
Fonte: Fotos da autora.

Conforme o tipo do painel (A, B ou C), foram transpassadas barras
roscadas com 8 mm de diâmetro em diferentes alturas (vide projeto no item
5.2), dotadas de arruelas e porcas em suas extremidades, para unir os
elementos e propiciar resistência à cargas horizontais nesses painéis 36 .
As esquadrias foram acopladas aos painéis durante a sua fabricação,
e os orifícios necessários para promover o encaixe do tipo macho-e-fêmea
entre painéis adjacentes também foram executados neste momento.
A montagem dos oito painéis de vedação vertical da célula-teste
pode ser observada pelas figuras abaixo.

Figuras 5.5 e 5.6 – Painel A montado. Fonte: Fotos da autora.

O painel de vedação vertical do tipo A atingiu o peso de 32,4 kg, com 2,88 m²; ou seja,
11,25 kg/m². Os painéis do tipo B e C podem ter o seu peso variando conforme o tipo de
porta e janela que forem adotados. Quanto ao peso por m² da vedação deve-se somar o
peso das peças de ligação superior e inferior, sendo 27 kg/m².
36
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Figuras 5.7 e 5.8 – Detalhes do Painel A montado. Fonte: Fotos da autora.

Figuras 5.9 e 5.10 – Esquadrias preparadas e Painel C montado. Fonte: Fotos da autora.

Figuras 5.11 e 5.12 – Painéis de vedação prontos e furação nas laterais. Fonte: Fotos da
autora.
SALADO, Gerusa de Cássia (2011)
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A fim de proteger a base dos tubos de papelão do contato com
umidade usou-se resina poliuretana à base de óleo de mamona 37 , de duas
formas diferentes. Dessa maneira, em metade dos painéis da célula-teste a
resina poliuretana à base de óleo de mamona foi aplicada com o auxílio de
uma bisnaga, formando uma espécie de capeamento na base dos tubos figura 5.13. Nos demais painéis, a resina poliuretana à base de óleo de
mamona foi aplicada com um pincel, formando apenas uma película 38 figura 5.14.

Figuras 5.13 e 5.14 – Impermeabilização das bases dos painéis de vedação vertical.
Fonte: Fotos da autora.

Peças de ligação
Para a moldagem das peças de ligação em argamassa armada,
foram confeccionadas na maquetaria local duas formas em madeira
compensada revestidas com chapas de poliestireno. Uma das formas serviu
para a produção das peças de ligação retilíneas, ou peças de ligação 1,
responsáveis pelo travamento entre painéis dispostos na mesma direção. A
outra forma foi usada para a produção das peças de ligação em “L”, ou
peças de ligação 2, que tiveram a função de travar painéis adjacentes à
90º.

A resina poliuretana à base de óleo de mamona é uma resina bi-componente
desenvolvida pelo Grupo de Química Analítica e Tecnologia de Polímeros (GQATP), no
Instituto de Química de São Carlos (IQSC), e foi utilizada na proporção de 1:2 (prépolímero:poliol).
38 O intuito de se aplicar a resina poliuretana à base de óleo de mamona de cada uma
dessas duas formas em metade dos painéis da célula-teste foi para testá-las e verificar qual
é a mais eficiente para se proteger a base dos tubos de papelão do contato com umidade.
A planta baixa de disposição dos painéis de vedação vertical, apresentada junto com o
projeto completo no item 5.2, mostra em quais painéis da célula-teste usou-se cada um
desses dois tipos de revestimento na base.
37
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As formas confeccionadas para moldar as peças de ligação podem
ser vistas nas figuras de 5.15 a 5.18.

Figuras 5.15 e 5.16 – Forma para a moldagem das peças de ligação 1. Fonte: Fotos da autora.

Figuras 5.17 e 5.18 – Forma para a moldagem das peças de ligação 2.
Fonte: Fotos da autora.

As peças de ligação 1 e 2 foram moldadas em argamassa armada, no
traço 1:3:x=0,5, e receberam uma armadura em sua base em tela de aço
soldada 25 x 25 mm. Cada peça de ligação ficou com 24 kg.
A produção das peças de ligação 1 e 2 podem ser vistas nas figuras a
seguir.
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Figuras 5.19 e 5.20 – Preparo da forma e início da moldagem das peças de ligação 1.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 5.21 e 5.22 – Moldagem de peça de ligação 1. Fonte: Fotos da autora.

Figuras 5.23 e 5.24 – Peça de ligação 1. Fonte: Fotos da autora.
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Figuras 5.25 e 5.26 – Moldagem de peça de ligação 2. Fonte: Fotos da autora.

Figuras 5.27 e 5.28 – Moldagem e peça de ligação 2. Fonte: Fotos da autora.

As peças de ligação que seriam dispostas sobre o radier, ou na parte
inferior dos painéis de vedação, tiveram suas bases impermeabilizadas com
resina poliuretana à base de óleo de mamona na proporção de 1:2
aplicada com pincel – figura 5.29.

Figura 5.29 – Impermeabilização das bases das peças de ligação inferiores.
Fonte: Fotos da autora.
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Vale lembrar que, além de servir para o travamento entre painéis de
vedação adjacentes, essas peças de ligação também têm a função de ligar
os painéis de vedação vertical à fundação e à estrutura da cobertura.
Radier
Uma fundação rasa do tipo radier foi construída para servir de base à
construção da célula-teste, nas medidas de 3,50 x 3,50 m, com 15 cm de
altura. Após a demarcação da área de implantação do radier, usou-se uma
bússola para orientá-lo corretamente, de forma que cada lado ficasse
voltado para um dos pontos cardeais (Norte, Sul, Leste e Oeste) – figuras 5.30
e 5.31.

Figuras 5.30 e 5.31 – Demarcação da área do radier e orientação definida com bússola.
Fonte: Fotos da autora.

Os ângulos retos foram conferidos com o auxílio de uma trena, e o
nível do radier foi marcado usando-se mangueira de nível, conforme
mostram as figuras 5.32 e 5.33.

Figuras 5.32 e 5.33 – Conferência dos ângulos retos e marcação do nível do radier.
Fonte: Fotos da autora.
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Com a forma do radier pronta, foi esticado o plástico grosso usado
para a impermeabilização e iniciou-se a concretagem, com concreto
usinado (fck= 25 MPa). Uma tela de aço soldada 20 x 20 cm foi usada para
estruturar o radier.
As próximas figuras ilustram a sua execução.

Figuras 5.34 e 5.35 – Preparo da forma para a concretagem do radier.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 5.36 e 5.37 – Início da concretagem e colocação da armadura.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 5.38 e 5.39 – Desempenamento e radier concluído.
Fonte: Fotos da autora.
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Cobertura
Por ser uma construção pequena e para facilitar o trabalho das
pessoas envolvidas na sua execução, optou-se por preparar previamente a
estrutura da cobertura, devendo-se apenas erguê-la e fixá-la sobre os
painéis de vedação vertical, durante a construção da célula-teste.
As figuras abaixo mostram a estrutura da cobertura sendo preparada
em madeira de eucalipto e as telhas de fibras vegetais recicladas
aguardando o momento de serem utilizadas.

Figuras 5.40 e 5.41 – Preparo da cobertura.
Fonte: Fotos da autora.

Devido à telha adotada ser bastante leve, o peso próprio da
cobertura foi de apenas 16,2 kg/m².

5.3.2. Execução da construção
A construção da célula-teste, propriamente dita, só foi iniciada
quando todos os seus componentes estavam prontos: painéis de vedação
vertical, peças de ligação, esquadrias, radier e cobertura.
O primeiro passo foi fixar as peças de ligação inferiores sobre o radier.
Para isso, inicialmente estas foram colocadas em suas devidas posições,
sobre o radier, riscando-se o seu contorno com giz de cera e marcando-se os
pontos onde o radier deveria ser perfurado para a posterior fixação destas
peças com parabolts.
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As figuras a seguir mostram a marcação e a furação do radier.

Figuras 5.42 e 5.43 – Locação da célula-teste sobre o radier. Fonte: Fotos da autora.

Figura 5.44 – Furação do radier. Fonte: Foto da autora.

Para promover uma adequada acomodação das peças de ligação
sobre o radier e evitar frestas entre os mesmos, usou-se massa de
calafetação, como se pode ver nas figuras 5.45 e 5.46.

Figuras 5.45 e 5.46 – Colocação das peças de ligação inferiores.
Fonte: Fotos da autora.
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Com o auxílio de uma régua de madeira verificou-se o alinhamento
das peças de ligação posicionadas sobre o radier – figuras 5.47 e 5.48.

Figuras 5.47 e 5.48 – Peças de ligação inferiores. Fonte: Fotos da autora.

Para manter os tubos de papelão elevados e vedar as frestas
existentes entre estes e as peças de ligação, ao redor de cada saliência das
peças

de

ligação

em

argamassa

armada,

colocou-se

massa

de

calafetação e um anel de borracha de alta densidade com o mesmo
diâmetro – figura 5.49.

Figura 5.49 – Colocação da massa de calafetação e anéis de borracha.
Fonte: Foto da autora.

Iniciou-se, então, a colocação dos painéis de vedação vertical e das
peças de ligação superiores 39 .
Observa-se, pelas fotos a seguir, que diferentemente dos painéis de
vedação empregados por Shigeru Ban, os painéis de vedação vertical

Considerando o peso do painel A e das peças de ligação, calculou-se que a vedação
vertical executada na célula-teste atingiu 27 kg/m².
39
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usados neste trabalho puderam ser facilmente transportados e encaixados
em suas bases por apenas duas pessoas; o mesmo aconteceu com as peças
de ligação.

Figuras 5.50 e 5.51 – Colocação dos primeiros painéis de vedação. Fonte: Fotos da autora.

Figuras 5.52 e 5.53 – Colocação dos painéis de vedação e das peças de ligação.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 5.54 e 5.55 – Colocação dos painéis de vedação concluída. Fonte: Fotos da autora.
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As figuras de 5.56 a 5.58 mostram alguns detalhes da construção,
como a fixação das peças de ligação no radier, o encontro entre duas
peças de ligação dispostas em amarração com o painel, a massa de
calafetação e os anéis de borracha colocados sob os tubos de papelão, e o
sistema de encaixes entre painéis adjacentes.

Figura 5.56 – Encontro entre peças de ligação e painel de vedação. Fonte: Foto da autora.

Figuras 5.57 e 5.58 – Encaixes entre painéis adjacentes. Fonte: Fotos da autora.

Diferentemente do mostrado na figura 5.56, as figuras 5.59 e 5.60
mostram que as peças de ligação superiores ocasionaram a abertura de
vãos no meio dos painéis de vedação vertical, o que não era esperado 40 .
Assim sendo, a figura 5.61 apresenta um dispositivo composto por quatro
cubos de madeira e um cabo de aço, utilizado para promover a união das

Esperava-se que cada peça de ligação superior encaixando na metade de dois painéis
adjacentes (em amarração) faria a união de todos os painéis, funcionando semelhante a
uma cinta de amarração, embora estas não formem uma peça única. Entretanto, as peças
de ligação superiores acabaram não exercendo esta função, e ainda promoveram a
abertura dos vãos entre os elementos no momento em que foram acopladas, o que foi
permitido devido à grande distância entre as extremidades dos tubos de papelão e a barra
roscada superior. Na parte inferior da construção, o mesmo não aconteceu porque as
peças de ligação estavam presas ao radier. Como poderá ser visto adiante, neste caso, a
estrutura da cobertura acabou servindo como cinta de amarração superior.
40

110

SALADO, Gerusa de Cássia (2011)

Painel de vedação vertical de tubos de papelão: estudo, proposta e análise de desempenho

peças de ligação superiores e o fechamento das frestas geradas,
possibilitando que a cobertura fosse fixada, mantendo este conjunto na
posição correta.

Figuras 5.59 e 5.60 – Frestas entre as peças de ligação superiores. Fonte: Fotos da autora.

Figura 5.61– Dispositivo utilizado para fechar as frestas entre as peças de ligação superiores.
Fonte: Foto da autora.

A cobertura, que já estava previamente preparada, foi instalada por
partes sobre as peças de ligação superiores. Devido a sua estrutura ser
composta por peças grandes e pesadas, esta foi a única etapa da
construção da célula-teste que necessitou de mais pessoas para transportar
e erguer os seus componentes 41 .
As figuras a seguir ilustram a montagem da estrutura da cobertura e a
fixação das telhas de fibras vegetais recicladas 42 .
41 Com exceção deste momento, todas as fases da construção da célula-teste foram
executadas por apenas duas pessoas.
42 Percebe-se pelas fotos de 5.62 a 5.67 que a construção estava envolvida por lonas
plásticas. Isso foi necessário porque na época em que a construção estava sendo
executada, a região de São Carlos (SP) ficou encoberta por uma frente fria e muitas nuvens,
que causavam chuvas a todo o momento. Assim sendo, os plásticos foram usados para
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Figuras 5.62 e 5.63 – Início de montagem da estrutura da cobertura. Fonte: Fotos da autora.

Figuras 5.64 e 5.65 – Estrutura da cobertura finalizada e fixação das telhas.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 5.66 e 5.67 – Finalização da cobertura. Fonte: Fotos da autora.

A seguir vê-se a fixação das peças de ligação superiores na estrutura
da cobertura.

proteger os painéis de vedação vertical durante todo o período da construção, até que
esta estivesse totalmente concluída e pudesse ser inaugurada.

112

SALADO, Gerusa de Cássia (2011)

Painel de vedação vertical de tubos de papelão: estudo, proposta e análise de desempenho

Figuras 5.68 e 5.69 – Fixação das peças de ligação superiores na estrutura da cobertura.
Fonte: Fotos da autora.

Os próximos passos foram a colocação das folhas de fechamento nas
esquadrias, o fechamento das empenas entre os painéis de vedação
vertical e a cobertura com chapas de OSB, e a aplicação de resinas
impermeabilizantes nos painéis 43 – figuras 5.70 e 5.71.

Figuras 5.70 e 5.71 – Colocação das folhas de fechamento nas esquadrias, fechamento das
empenas e aplicação de resina impermeabilizante. Fonte: Fotos da autora.

43 Foram usados dois tipos de resinas impermeabilizantes na célula-teste: um com duplo filtro
solar (C) e outro comum (E). As resinas impermeabilizantes foram aplicadas em duas
demãos e também serviram para vedar as frestas entre os elementos. No projeto completo
(vide item 5.2), a planta baixa de disposição dos painéis de vedação vertical mostra quais
painéis utilizaram cada tipo de resina. No próximo capítulo serão dados maiores detalhes
sobre as diferentes resinas impermeabilizantes que foram testadas neste trabalho, e as
escolhidas para serem aplicadas na célula-teste.
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Por fim, as massas de calafetação colocadas sob os tubos de papelão
foram moldadas, dando acabamento às peças e protegendo do contato
com umidade – figura 5.72. Com o mesmo material, vedaram-se as frestas
sobre as esquadrias da porta e da janela – figura 5.73.

Figuras 5.72 e 5.73 – Massas de calafetação moldadas. Fonte: Foto da autora.

As figuras a seguir mostram detalhes das ligações executadas nas
partes inferior e superior da construção.

Figuras 5.74 e 5.75 – Detalhes das ligações inferior e superior. Fonte: Fotos da autora.

As imagens exibidas a seguir mostram como ficou a célula-teste após a
sua construção estar concluída.
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Figuras 5.76 e 5.77 – Vistas Sudoeste e Noroeste da célula-teste. Fonte: Fotos da autora.

Figura 5.78 – Vista Sudeste da célula-teste. Fonte: Foto da autora.

Figura 5.79 – Vista Nordeste da célula-teste. Fonte: Foto da autora.
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5.3.3. O custo e o tempo de execução
Embora o objetivo principal deste trabalho seja avaliar o desempenho
técnico e estrutural do painel de vedação vertical de tubos de papelão
proposto, calculou-se o custo/m² dessa vedação e o tempo gasto para
executar 1m² da mesma.
Com relação a este último, considerou-se apenas o tempo referente à
montagem do subsistema vedação vertical, a partir de todos os seus
componentes (painéis de vedação, peças de ligação e esquadrias) prontos.
Consideraram-se a instalação das peças de ligação inferiores, a colocação
de massa de calafetação e anéis de borracha ao redor de suas saliências, o
acoplamento dos painéis de vedação, o encaixe das peças de ligação
superiores, a aplicação de resina impermeabilizante nas faces interna e
externa em duas demãos, e a modelagem das massas de calafetação.
Vale ressaltar que o tempo calculado a seguir foi o tempo gasto para
se executar 1m² das vedações verticais da célula-teste; o que, neste caso,
foi feito por apenas duas pessoas 44 .
Para efetuar este cálculo, inicialmente calculou-se a área das
vedações verticais da célula-teste. Considerando a medida de cada painel
adicionada das duas peças de ligação (inferior e superior), tem-se:
Medidas do painel:
- largura = 1,20 m;
- altura total = 2,48 m.
Área do painel:
Ap = 1,20 x 2,48 = 2,98 m²
Como ao todo são oito painéis, tem-se a área total das vedações
verticais da célula-teste:
44 Cabe ainda salientar que esta primeira oportunidade foi uma experiência inédita inclusa
neste trabalho, e que certamente isso contribuiu para aumentar o tempo de execução.
Acredita-se que uma empresa ou equipe especializada nesta atividade, com ferramentas,
infraestrutura etc desenvolvidas e apropriadas para isso poderia executar 1m² dessas
vedações em menos tempo.
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Área total:
At = 8 x 2,98 = 23,84
84 m²

A tabela a seguir mostra todas as etapas realizadas para a execução
das vedações verticais da célula-teste
célula-teste e o tempo gasto em cada uma delas.
Tabela 5.1 – Tempo de execução de vedação vertical externa com impermeabilização,
utilizando o sistema construtivo proposto.
Tempo de
execução (h)

Nº de
trabalhadores

Peças de ligação inferiores

1,80

2

Massa de calafetação e anéis de borracha

0,60

2

Painéis de vedação vertical

0,70

2

Peças de ligação superiores

0,70

2

Modelagem da massa de calafetação

3,50

2

Aplicação de resina impermeabilizante (2 demãos)*

10,50

2

Total (23,84 m²)

17,80

2

Total (1 m²)

0,75

2

Etapas

* Considerou-se a aplicação de resina impermeabilizante nas faces interna e externa,
totalizando uma área de 47,68 m², e em duas demãos, sendo ao todo 95,36 m² cobertos
com resina.

Como se pode ver pela tabela acima, o tempo total para a execução
de toda a vedação vertical da célula-teste por duas pessoas foi de 17,8
horas.
Sendo assim,

T total = 17,8 h
T=

17,8 h

T = 0,75 h/m²

23,84 m²
Contudo, dependendo do tipo de vedação vertical que se pretenda
executar com este sistema construtivo, o tempo de execução pode variar.
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Desse modo, com base nos dados anteriores, foram calculados os tempos
de execução dessas vedações verticais para outras situações.
No caso dessas vedações serem executadas num ambiente interno
sem contato com água, seria possível excluir as etapas de colocação e
modelagem da massa de calafetação e colocação de anéis de borracha.
O tempo necessário para executar 1m² dessa vedação seria:
Tabela 5.2 – Tempo de execução de vedação vertical interna com impermeabilização,
utilizando o sistema construtivo proposto.
Tempo de
execução (h)

Nº de
trabalhadores

Peças de ligação inferiores

0,09

2

Painéis de vedação vertical

0,03

2

Peças de ligação superiores

0,03

2

Aplicação de resina impermeabilizante (2 demãos)*

0,45

2

0,60

2

Etapas

Total (1 m²)

* Considerou-se a aplicação de resina impermeabilizante nas faces interna e externa,
totalizando uma área de 47,68 m², e em duas demãos, sendo ao todo 95,36 m² cobertos
com resina.

Percebe-se que nos casos acima a etapa aplicação de resina
impermeabilizante em duas demãos aumentou consideravelmente os
tempos de execução das vedações verticais.
Portanto, sendo esta etapa muitas vezes considerada um serviço
separado da execução das vedações verticais e incluso no serviço
geralmente intitulado de pintura, para possibilitar uma comparação com a
execução de vedações convencionais 45 , calculou-se o tempo de execução
das vedações para as situações acima, excluindo-a 46 - tabelas 5.3 e 5.4.

45 No Anexo A encontram-se tabelas com os tempos de execução de alguns tipos de
vedações convencionais.
46 Este cálculo também pode ser considerado para situações em que os painéis de vedação
sejam fornecidos já com algum revestimento, ou em situações de vedação interna e
temporária, por exemplo, em que não haja necessidade de impermeabilizar o material.
Entretanto, frisa-se que para a maioria das situações recomenda-se a aplicação de resina
impermeabilizante nos painéis de vedação vertical propostos neste trabalho.
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Tabela 5.3 – Tempo de execução de vedação vertical externa sem impermeabilização,
utilizando o sistema construtivo proposto.
Tempo de
execução (h)

Nº de
trabalhadores

Peças de ligação inferiores

0,09

2

Massa de calafetação e anéis de borracha

0,03

2

Painéis de vedação vertical

0,03

2

Peças de ligação superiores

0,03

2

Modelagem da massa de calafetação

0,15

2

0,30

2

Etapas

Total (1 m²)

Tabela 5.4 – Tempo de execução de vedação vertical interna sem impermeabilização,
utilizando o sistema construtivo proposto.
Tempo de
execução (h)

Nº de
trabalhadores

Peças de ligação inferiores

0,09

2

Painéis de vedação vertical

0,03

2

Peças de ligação superiores

0,03

2

0,15

2

Etapas

Total (1 m²)

Com relação ao custo de execução da vedação vertical proposta por
este trabalho, se considerou somente o custo relativo aos componentes
construtivos deste subsistema (painéis de vedação, peças de ligação, massa
de calafetação, anéis de borracha e resinas impermeabilizantes) 47 , e à mãode-obra utilizada 48 .
Contudo, os painéis de vedação e as peças de ligação não foram
adquiridos prontos, mas sim foram fabricados no laboratório da universidade
e, por este motivo, foi preciso calcular os seus custos. Dessa forma,
47 As esquadrias foram excluídas, pois podem ser diferentes conforme o projeto, interferindo
nos custos. Considerou-se, portanto, para os cálculos de custo e tempo de execução,
painéis de vedação vertical cegos.
48 Para o cálculo dos custos referentes à mão-de-obra, utilizaram-se os dados de tempo de
execução obtidos através das tabelas 5.1 a 5.4, e os valores do custo/h foram retirados de
Guia da Construção (set/2010), considerando-se os dois trabalhadores como um pedreiro ou
marceneiro e um ajudante. Para os custos referentes aos materiais, consideraram-se os
valores das notas fiscais dos materiais adquiridos, entre agosto e setembro de 2010.
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efetuaram-se os cálculos como se estes componentes tivessem sido
fabricados num canteiro de obras, com custos incidentes devido aos
materiais adquiridos para a sua confecção e à mão-de-obra utilizada 49 .
As tabelas a seguir apresentam a composição de custos diretos para
estes componentes.
Tabela 5.5 – Composição de custo direto para o painel de vedação vertical de tubos de
papelão.
Composição de Custo Direto - Painéis de Vedação Vertical 1,20 x 2,40 m - 1 unidade
Item

Preço
Preço
Unit. (R$) Mater. (R$)

Unidade

Quant.

Tubo de papelão 90 x 5 x 2400 mm

Unidade

12,0

7,43

89,16

Barra roscada 5/16 x 3m

Unidade

0,8

8,70

6,96

Arruela 5/16

Unidade

4,0

0,04

0,16

Porca 5/16

Unidade

4,0

0,07

0,28

Marceneiro

h

1,0

4,50

Ajudante

h

1,0

Preço
MDO (R$)

4,50

3,77
Subtotal

3,77
96,56

8,27

Total (1,20 x 2,40 = 2,88 m²)

104,83

Total (1 m²)

36,40

Tabela 5.6 – Composição de custo direto para a peça de ligação em argamassa armada.
Composição de Custo Direto - Peças de Ligação - 1 unidade
Item

Preço
Preço
Unit. (R$) Mater. (R$)

Preço
MDO (R$)

Unidade

Quant.

Cimento ARI

kg

6,0

0,36

2,16

Areia média lavada

m³

0,012

86,94

1,04

Tela de aço soldada 25 x 25 mm

m²

0,12

12,80

1,54

Pedreiro

h

0,5

4,50

2,25

Ajudante

h

1,0

3,77

3,77

Subtotal
Total (1 peça)

4,74

6,02
10,76

Após saber os custos equivalentes ao painel de vedação vertical de
tubos de papelão proposto por este trabalho e às peças de ligação em
argamassa armada, foi possível calcular o custo total de execução da
vedação.

Como os poucos equipamentos necessários foram simples e são comuns em qualquer
canteiro de obras, como betoneira e equipamento vibrador, não se considerou custos com
equipamentos.
49
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No

entanto,

como

foram

usados

dois

tipos

de

resinas

impermeabilizantes na célula-teste, calculou-se o custo de execução da
vedação vertical para cada uma, conforme mostram as próximas tabelas.
Tabela 5.7 – Composição de custo direto para a execução de 1 m² da vedação vertical
externa com aplicação da resina C.
Composição de Custo Direto - Execução da Vedação Vertical Externa com Resina C - 1 m²
Item
Peça de ligação
Massa de calafetação

Unidade

Quant.

Preço Unit.
(R$)

Unidade

0,67

10,76

Preço
Preço MDO
Mater. (R$)
(R$)
7,21

kg

0,17

10,00

1,70

Anel de borracha

Unidade

4,03

1,00

4,03

Parabolt 5/16 x 4/4

Unidade

2,01

1,08

2,17

m²

0,97

36,40

35,31

Resina impermeabilizante C

l

0,31

18,61

5,77

Pedreiro

h

0,75

4,50

3,38

Ajudante

h

0,75

3,77

2,83

Painel de vedação vertical

Subtotal

56,19

Total (1 m²)

6,21
62,40

Tabela 5.8 – Composição de custo direto para a execução de 1 m² da vedação vertical
externa com aplicação da resina E.
Composição de Custo Direto - Execução da Vedação Vertical Externa com Resina E - 1 m²
Unidade

Quant.

Preço Unit.
(R$)

Unidade

0,67

10,76

7,21

kg

0,17

10,00

1,70

Anel de borracha

Unidade

4,03

1,00

4,03

Parabolt 5/16 x 4/4

Unidade

2,01

1,08

2,17

m²

0,97

36,40

35,31

Resina impermeabilizante E

l

0,24

9,03

2,17

Pedreiro

h

0,75

4,50

3,38

Ajudante

h

0,75

3,77

2,83

Item
Peça de ligação
Massa de calafetação

Painel de vedação vertical

Subtotal
Total (1 m²)

Preço
Preço MDO
Mater. (R$)
(R$)

52,59

6,21
58,80

Além dos cálculos acima, que representam as vedações verticais
empregadas na célula-teste, foram calculados os custos de execução de
vedações com algumas diferenças, que podem ser apropriadas em outras
situações.
Primeiramente, calculou-se o custo de execução de uma vedação
segundo o sistema construtivo proposto por este trabalho, porém, para uso
em ambientes internos. Neste caso, seria possível excluir o uso de anéis de
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borracha e massa de calafetação na base dos painéis, e a opção pela
resina impermeabilizante E (sem filtro solar) seria adequada.
A tabela a seguir apresenta o custo de execução deste tipo de
vedação.
Tabela 5.9 – Composição de custo direto para a execução de 1 m² da vedação vertical
interna com aplicação da resina E.
Composição de Custo Direto - Execução da Vedação Vertical Interna com Resina E - 1 m²
Unidade

Quant.

Preço Unit.
(R$)

Peça de ligação

Unidade

0,67

10,76

Parabolt 5/16 x 4/4

Unidade

2,01

1,08

2,17

m²

0,97

36,40

35,31

Resina impermeabilizante E

l

0,24

9,03

2,17

Pedreiro

h

0,60

4,50

2,70

Ajudante

h

0,60

3,77

2,26

Item

Painel de vedação vertical

Subtotal

Preço
Preço MDO
Mater. (R$)
(R$)
7,21

46,86

Total (1 m²)

4,96
51,82

Ao mesmo tempo, como muitas vezes a impermeabilização é
considerada no serviço pintura, para possibilitar uma comparação com o
custo de execução de vedações convencionais 50 , calculou-se o custo de
execução dessas vedações para ambientes externos e internos, sem
considerá-la 51 - tabelas 5.10 e 5.11.
Tabela 5.10 – Composição de custo direto para a execução de 1 m² da vedação vertical
externa sem aplicação de resina impermeabilizante.
Composição de Custo Direto - Execução da Vedação Vertical Externa sem Resina - 1 m²
Unidade

Quant.

Preço
Unit. (R$)

Unidade

0,67

10,76

7,21

kg

0,17

10,00

1,70

Anel de borracha

Unidade

4,03

1,00

4,03

Parabolt 5/16 x 4/4

Unidade

2,01

1,08

2,17

m²

0,97

36,40

35,31

Pedreiro

h

0,30

4,50

1,35

Ajudante

h

0,30

3,77

1,13

Item
Peça de ligação
Massa de calafetação

Painel de vedação vertical

Subtotal
Total (1 m²)

Preço Mater. Preço MDO
(R$)
(R$)

50,42

2,48
52,90

No Anexo A encontram-se tabelas com os custos de execução de alguns tipos de
vedações convencionais.
51 Ressalta-se, entretanto, a importância da aplicação de resina impermeabilizante nos
painéis de vedação vertical propostos neste trabalho.
50
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Tabela 5.11 – Composição de custo direto para a execução de 1 m² da vedação vertical
interna sem aplicação de resina impermeabilizante.
Composição de Custo Direto - Execução da Vedação Vertical Interna sem Resina - 1 m²
Unidade

Quant.

Preço
Unit. (R$)

Peça de ligação

Unidade

0,67

10,76

7,21

Parabolt 5/16 x 4/4

Unidade

2,01

1,08

2,17

m²

0,97

36,40

35,31

Pedreiro

h

0,15

4,50

0,68

Ajudante

h

0,15

3,77

0,57

Item

Painel de vedação vertical

Preço Mater. Preço MDO
(R$)
(R$)

Subtotal

44,69

Total (1 m²)

1,25
45,94

Acredita-se que no caso dos painéis de vedação vertical de tubos de
papelão e das peças de ligação em argamassa armada serem préfabricados em larga escala por uma indústria, os custos destes para o
construtor seriam inferiores aos custos aqui calculados 52 . Isso ocorre porque
os materiais utilizados por este trabalho para a confecção dos componentes
construtivos foram adquiridos no varejo e, além disso, o processo de
fabricação destes componentes foi todo manual. O mesmo raciocínio vale
para a execução das vedações verticais utilizando estes componentes, que
se forem executadas por empresas especializadas podem ser feitas em
menos tempo e a um custo menor.

5.4.

Considerações

finais

sobre

o

projeto

desenvolvido
A proposta do painel de vedação vertical de tubos de papelão que
foi apresentada neste capítulo teve como princípio as deficiências e
adequações observadas nos painéis de vedação usados por Shigeru Ban em
suas obras, as quais se referem principalmente aos seus aspectos técnicos.
Porém, foram também consideradas adequações e deficiências relativas à
sustentabilidade, racionalização, modulação e construtibilidade.

Interessante seria se, pelo menos, a indústria fabricante de tubos de papelão considerasse
o seu emprego na construção civil como elementos de estrutura e vedação, tanto para a
melhora das propriedades do material fabricado, como para a composição de seu preço.

52
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Desse modo, buscou-se desenvolver um projeto introduzindo as
mesmas adequações cometidas por Shigeru Ban, acrescidas de soluções
para as deficiências, almejando-se obter um painel de vedação vertical de
tubos de papelão com desempenho satisfatório para ser empregado no
Brasil, com boas soluções para as questões técnicas.
Como resultado, conseguiu-se gerar um pé-direito compatível com o
habitual em países ocidentais, facilitar o transporte e o armazenamento dos
componentes íntegros, tornar prática a montagem e a desmontagem da
construção

por

poucas

pessoas,

e

ainda

propiciar

liberdade

de

configuração em planta a cada uso.
O uso de barras roscadas promoveu maior rigidez aos painéis, e as
peças de ligação em argamassa armada fizeram o travamento entre painéis
adjacentes de forma independente do travamento entre os elementos
constituintes dos painéis de vedação. As saliências cilíndricas das peças de
ligação

encaixaram

perfeitamente

dentro

dos

tubos

de

papelão,

aumentando a resistência do conjunto, e fazendo a ligação dos painéis de
vedação à base e à cobertura.
Apesar das peças de ligação superiores terem ocasionado a abertura
de vãos no meio dos painéis de vedação, este é um fato simples de se
resolver, transpassando uma barra roscada mais próxima do limite superior
dos painéis ou inserindo outros elementos (como chapas de madeira) sobre
as peças de ligação superiores, em amarração com relação a estas e sobre
o ponto de encontro de peças de ligação adjacentes, utilizando os próprios
furos destas para prendê-los, unindo todas as peças na parte superior, sem
depender do sistema da cobertura para isso.
Nota-se que a incorporação de princípios de sustentabilidade,
racionalização, modulação e construtibilidade agregou qualidades aos
painéis de vedação vertical de tubos de papelão propostos por este
trabalho e favoreceu o seu desempenho técnico. No mais, foram
alcançadas diversas melhorias para a construtibilidade, com relação às
construções executadas por Shigeru Ban.
Quanto ao custo e ao tempo de execução de vedações verticais
formadas com os painéis propostos por este trabalho, segundo os cálculos
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apresentados no anexo B, pode-se dizer que estas vedações possibilitam
economia considerável de recursos (em relação a todas as alvenarias
convencionais e aos painéis de gesso e cimentício comparados) tanto no
custo quanto no tempo de execução, mesmo se for considerada a
execução do painel mais completo, ou seja, externo, com revestimento
impermeabilizante, anéis de borracha e massa de calafetação (tabela 5.7).
A economia com os custos pode chegar a 33%, e a economia com o
tempo de execução pode chegar a 82%, considerando a alvenaria de
vedação externa com parede de 19 cm de espessura, usando bloco
cerâmico furado 9 cm x 19 cm x 19 cm (vide anexo B).
Enfim, acredita-se que a proposta desenvolvida cumpriu com os seus
objetivos de forma bastante satisfatória, gerando o projeto de um painel de
vedação vertical de tubos de papelão e do sistema construtivo para utilizálo, oferecendo boas soluções às deficiências apontadas nas obras de
Shigeru Ban.
A avaliação de desempenho técnico e estrutural dos painéis de
vedação vertical de tubos de papelão propostos por este trabalho será
apresentada no próximo capítulo e permitirá tecer outras considerações
sobre estes.
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6. AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO DO
PAINEL DE VEDAÇÃO
VERTICAL DE TUBOS
DE PAPELÃO
PROPOSTO
A avaliação de desempenho técnico e estrutural do painel de
vedação vertical de tubos de papelão proposto no capítulo anterior foi feita
por meio de duas linhas de trabalho. De um lado, foram realizados ensaios
técnicos em laboratório para se aferir a resistência mecânica do painel aos
principais esforços atuantes e ações sofridas por um painel de vedação
vertical. De outro, verificou-se o seu comportamento na célula-teste frente a
situações reais de exposição.
Os dados obtidos em ambas as avaliações foram levados em
consideração para verificar o desempenho geral do painel, possibilitando
concluir se este é apto ao seu emprego na construção civil no Brasil, e sugerir
alguns usos e aplicações para o mesmo. Diretrizes da NBR 15575 – Edifícios
habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho - também foram
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levadas em consideração para estas conclusões e sugestões gerais, na
medida do possível 53 .

6.1. Aspectos analisados para a avaliação de
desempenho
Por ser a única norma brasileira a respeito da avaliação de
desempenho de sistemas construtivos, além de bastante abrangente e
completa nos quesitos que considera, a NBR 15575 – Edifícios habitacionais
de até cinco pavimentos – Desempenho – foi inicialmente utilizada para se
fazer um apanhado acerca de todos os aspectos que poderiam ser
avaliados quanto ao desempenho do painel proposto neste trabalho, e
selecionar os mais pertinentes de acordo com a proposta e condições do
mesmo.
Para a avaliação de desempenho completa de um sistema
construtivo, esta norma sugere análises referentes à:
1. Segurança:
a. Segurança estrutural;
b. Segurança contra o fogo;
c. Segurança no uso e operação.
2. Habitabilidade:
a. Estanqueidade;
b. Desempenho térmico;
c. Desempenho acústico;
d. Desempenho lumínico;
e. Saúde, higiene e qualidade do ar;
f. Funcionalidade e acessibilidade;
g. Conforto tátil e antropodinâmico.
O ideal seria que da mesma forma que foi elaborada uma norma técnica para a
avaliação de desempenho de sistemas construtivos voltada para edificações habitacionais,
que existissem normas semelhantes para outros usos.
53
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3. Sustentabilidade:
a. Durabilidade;
b. Manutenibilidade;
c. Impacto ambiental.
Contudo, devido às possibilidades deste trabalho, em termos de
disponibilidade de tempo, materiais e equipamentos, apenas os seguintes
aspectos foram analisados 54 :
a. Segurança estrutural;
b. Estanqueidade;
c. Durabilidade;
d. Manutenibilidade.
Quanto à segurança estrutural, a referida norma estabelece requisitos
referentes à:
a.1. Estabilidade e resistência estrutural;
a.2. Deformações e fissuração;
a.3. Solicitações de cargas provenientes de peças suspensas;
a.4. Impactos de corpo mole;
a.5. Ações transmitidas por impactos nas portas;
a.6. Impactos de corpo duro;
a.7. Cargas de ocupação incidentes em guarda-corpos e parapeitos
de janelas.
Conquanto, pelos mesmos motivos retromencionados, enfocou-se
apenas os requisitos:
a.1. Estabilidade e resistência estrutural;
a.2. Deformações e fissuração;
a.3. Impactos de corpo mole;
54 Certamente a segurança contra o fogo seria um item de grande importância para a
avaliação dos painéis de vedação vertical propostos por este trabalho. Entretanto, não foi
encontrado nenhum forno que possibilitasse a realização deste ensaio e o teste de resinas e
produtos antichamas, devido ao tamanho dos painéis e às exigências das normas técnicas
de se realizar este ensaio no sistema construtivo completo em escala real (1:1).
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a.4. Impactos de corpo duro.
Para isso, foram realizados os seguintes ensaios técnicos no painel de
vedação vertical proposto, em laboratório:
1. Ensaio de resistência à compressão simples;
2. Ensaio de impacto de corpo mole;
3. Ensaio de impacto de corpo duro.
Além disso, foi realizado um ensaio de resistência à compressão simples
em corpos de prova de tubos de papelão secos e sem revestimento, em
corpos de prova revestidos com resinas impermeabilizantes e secos, e em
corpos de prova revestidos e acondicionados em câmara úmida por sete
dias.
Quanto à estanqueidade foram realizados ensaios de absorção de
umidade em elementos com e sem proteção impermeabilizante em
laboratório, e foi observado o comportamento de painéis tratados com
resinas impermeabilizantes na célula-teste 55 .
Contudo, devido à ausência de normas técnicas específicas para o
material em estudo, ou para materiais alternativos em geral, foram utilizadas
normas elaboradas para serem aplicadas aos materiais de construção
comumente usados. Frisa-se que, muitas vezes, estas normas técnicas
contêm exigências não cabíveis ao material em estudo, o que implica na
impossibilidade

de

realização

do

ensaio

ou

na

necessidade

de

adaptações 56 .
Isso ficou evidente, neste trabalho, na realização dos ensaios técnicos
citados acima e, sobretudo, na avaliação dos resultados obtidos nestes de
acordo com os parâmetros na NBR 15575, para analisar o desempenho
técnico e estrutural dos painéis propostos e definir os seus usos e aplicações.

Ressalta-se que a avaliação com relação à estanqueidade não seguiu os procedimentos
indicados na NBR 15575, devido à falta de condições de realizá-los e a considerar-se não
necessário para os objetivos do trabalho.
56 Vale apontar, portanto, a grave falha das normas técnicas em não incluírem os materiais
de construção alternativos em suas determinações. Na conjuntura atual, onde o
desenvolvimento de materiais alternativos é cada vez mais necessário, assim como os
incentivos ao seu uso, e as pesquisas sobre estes são cada vez mais frequentes, é
imprescindível que todas as normas técnicas considerem estes novos materiais. Afinal, os
materiais alternativos possuem características técnicas e comportamento diferentes, e
devem ser avaliados sob parâmetros também diferentes.
55
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Considerações a respeito da durabilidade e manutenibilidade do
painel de vedação vertical de tubos de papelão proposto também foram
feitas a partir da célula-teste.
A realização dos ensaios técnicos será exposta no item 6.2 e a
avaliação dos quesitos a partir da célula-teste no item 6.3.

6.2. A realização dos ensaios técnicos
Os tubos de papelão utilizados para compor os corpos de prova a
serem ensaiados foram confeccionados com papel kraft do tipo W4 57
enrolado em espiral, conforme mostram as figuras 6.1 e 6.2.

Figuras 6.1 e 6.2 – Produção dos tubos de papelão. Fonte: Fotos da autora.

As faixas de papel kraft que formaram as camadas de revestimento
externo e interno dos tubos foram banhadas em uma cola líquida à base de
acetato de polivinila (PVA), e as camadas internas da parede dos tubos
foram banhadas em outra cola líquida, à base de silicato de sódio 58 – figuras
6.3 e 6.4.

O papel kraft W4 é o mais comumente usado na fabricação de tubos de papelão. Esta
classificação é reconhecida internacionalmente e varia de W1 a W7, para os papéis de pior
para melhor qualidade, respectivamente. A qualidade referida está associada a sua
resistência à delaminação, determinada através do Ensaio de delaminação de papel pelo
plano inclinado em graus. (LACERDA, 2006).
58 A cola à base de silicato de sódio não é usada nos papéis de revestimento do tubo, pois
cristaliza após a secagem e lhe daria um aspecto superficial áspero. Entretanto, é utilizada
nos papéis de estrutura do tubo, ou seja, os papéis que formam as camadas internas da
parede do mesmo, pois lhe propicia maior resistência à flexão e à compressão diametral.
(LACERDA, 2006).
57
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Figuras 6.3 e 6.4 – Faixas de papel kraft banhadas nas colas. Fonte: Fotos da autora.

Devido a pouca espessura da parede desses tubos, de 5 mm, a sua
secagem ocorreu de forma natural. Segundo Zelepel (2010), os tubos
fornecidos para este trabalho saíram da fábrica com índice de umidade
incorporada de aproximadamente 8,7%.
Ao chegarem ao laboratório da universidade, estes tubos foram
armazenados em local seco, arejado e sombreado, sobre uma chapa de
madeira compensada – figura 6.5.

Figura 6.5 – Tubos de papelão utilizados nos ensaios técnicos. Fonte: Foto da autora.

Conforme foi apresentado no item 5.2, a partir desses tubos de
papelão foram fabricados no laboratório da universidade os painéis de
vedação vertical empregados na célula-teste e os painéis necessários para
a realização dos ensaios técnicos.

6.2.1. Ensaios de absorção de umidade
Foram

testados

neste

impermeabilizantes.
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O primeiro teste foi feito com uma resina utilizada pela indústria
fabricante de tubos de papelão para evitar a absorção de umidade pelos
elementos e promover proteção superficial ao mesmo, evitando que ocorra
delaminação ou destacamento de partes destes. Esta resina é um
copolímero acrílico aditivado com capacidade impermeabilizante, e foi
denominada neste trabalho como resina A. Embora o resultado deste ensaio
tenha sido razoável, esta resina não é um produto que se encontre
comumente nas lojas.
O segundo teste foi feito com uma resina desenvolvida pelo Grupo de
Química Analítica e Tecnologia de Polímeros (GQATP), coordenado pelo
Profº. Dr. Gilberto Chierice, no Instituto de Química de São Carlos, e foi
denominada neste trabalho como resina B. Esta é uma resina poliuretana à
base de óleo de mamona, bi-componente. O produto é comercializado,
mas também não é encontrado com facilidade no comércio em geral. Além
disso, o experimento com esta resina mostrou inviabilidade em utilizá-la neste
trabalho, como será explicado adiante.
Por

fim,

um

terceiro

teste

foi

realizado

com

três

resinas

impermeabilizantes que podem ser adquiridas em qualquer estabelecimento
comercial especializado em tintas no país 59 . Ambas se constituem de resinas
acrílicas à base de água e foram intituladas de resinas D e E, que são resinas
comuns, e resina C, que possui duplo filtro solar.
Ensaio de absorção de umidade com a resina A
Este ensaio foi realizado conforme a NBR 14257 - Papel e cartão –
Tubetes – Determinação da umidade – Método por secagem em estufa
(ABNT, 1998).
Objetivo
O intuito deste ensaio foi identificar a absorção de umidade por tubos
de papelão revestidos com a resina A, conforme exposto acima.
Corpos de prova
Foram ensaiados oito corpos de prova com 82 mm de diâmetro
interno, 110 mm de altura e 08 mm de espessura.
Salienta-se que houve a preocupação em testar e utilizar neste trabalho resinas
impermeabilizantes de fácil consumo para a população em geral.
59
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Materiais e equipamentos
Foram utilizados, além da resina A, pincel, bandeja, um pedaço de
plástico, uma estufa com capacidade para atingir 105ºC, um ventilador,
uma balança, uma grelha metálica e dois sarrafos, e uma câmara úmida
que mantivesse 90% de umidade internamente.
Procedimentos do ensaio
Conforme ZELEPEL (2008), estes tubos de papelão continham 7,0% de
umidade após o processo de fabricação.
Os corpos de prova foram revestidos com a resina A na própria
indústria fabricante dos mesmos. Com o auxílio de uma bandeja e um pincel,
os tubos receberam uma demão da resina (face interna, face externa e
topos) e foram colocados sobre um pedaço de plástico para eliminarem o
excesso de material 60 . Ressalta-se que um corpo de prova foi preservado
sem o revestimento para possibilitar a comparação entre os resultados.
Em seguida, os corpos de prova revestidos foram levados para uma
estufa onde permaneceram por 20 minutos a 105ºC, para secarem. Ao
serem retirados da estufa, os corpos de prova ficaram expostos a um
ventilador por 10 minutos, para resfriarem.
No Laboratório de Construção Civil da EESC-USP, os corpos de prova
aguardaram 18 dias em local seco, arejado e a temperatura ambiente até
irem para a câmara úmida.
Suas massas e medidas (diâmetro externo, espessura e altura) foram
aferidas, e estes foram acondicionados em câmara úmida por sete dias a
90% de umidade relativa do ar. Dentro da câmara úmida, os corpos de
prova foram colocados sobre uma grelha metálica que, por sua vez, estava
sobre dois apoios (sarrafos), para se evitar o acúmulo de água ao redor do
topo inferior dos corpos de prova. A cada 24 horas as medidas foram
tomadas novamente.
O corpo de prova 7 foi o único revestido de forma diferente dos demais, sendo imerso
num balde com a resina e depois colocado sobre o plástico para escorrer o excesso. Os
corpos de prova receberam apenas uma demão da resina porque nesta fase do trabalho
havia o interesse de que a indústria fabricante dos tubos de papelão os fornecesse já
revestidos com esta e, segundo estes, a máquina que realiza este processo só o faz em uma
demão. Contudo, quando os tubos de papelão foram entregues na universidade,
percebeu-se que a película de revestimento formada nos tubos pela máquina era muito
mais fina que a feita nos corpos de prova para o ensaio, e quase imperceptível. A solução,
neste caso, seria adquirir a resina A para revestir os elementos, mas desistiu-se da idéia
porque este produto não é encontrado com facilidade no comércio em geral.
60
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Calculou-se a absorção de umidade de cada corpo de prova
conforme a fórmula expressa na eq.1.

S = M1 – M2 x 100
(eq.1)

M1
Sendo,
S o teor de absorção de umidade, expresso em porcentagem;
M1 a massa antes do acondicionamento em câmara úmida;
M2 a massa após o acondicionamento em câmara úmida.
Resultados
Os resultados do ensaio constam na tabela 6.1 e no gráfico 6.1:
Tabela 6.1 - Resultados do ensaio de absorção de umidade com a resina A.
Absorção de Umidade (%)
Dias
3
4
5
12,0
14,1
15,7
6,5
8,2
9,9
6,2
7,9
9,6
6,6
8,3
9,9
6,1
7,7
9,3
6,5
8,2
9,9
6,9
8,7
10,5
6,5
8,2
9,9
5,1
6,5
7,9

CPs
1
6,0
2,4
2,3
2,5
2,2
2,3
2,7
2,4
1,9

0
1
2
3
4
5
6
Média 1-6
7

2
9,3
4,7
4,5
4,8
4,2
4,6
4,9
4,6
3,6

6
17,2
11,4
11,1
11,4
10,8
11,3
12,0
11,3
9,2

7
18,8
13,0
12,7
13,0
12,3
12,9
13,6
12,9
10,5

Sendo,
0 corpo de prova sem revestimento;
1 a 7 corpos de prova revestidos com a resina A.

Absorção de Umidade (%)

Resina A - 1 demão
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0
1
2
3
4
5
6
0

1

2

3

4

5

6

7

7

Dias

Gráfico 6.1 - Resultados do ensaio de absorção de umidade com a resina A.
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Como é visível na tabela e gráfico acima, o corpo de prova 7
(revestido através de processo diferente dos demais) foi o único que
apresentou índices de absorção bem diferentes. Por esse motivo, foi excluído
do cálculo da média.
Entretanto, com relação a variação das dimensões dos corpos de
prova, todos apresentaram variações semelhantes - tabela 6.2.
Tabela 6.2 - Variação das dimensões dos corpos de prova entre o primeiro e o último dia de
ensaio.
CPs
Φe (mm)
e (mm)
h (mm)

0

1

2

3

4

5

6

7

1,0
0,9
1,2

0,9
0,8
1,0

0,8
0,9
0,8

0,7
0,9
0,7

0,6
0,7
0,8

0,9
0,9
0,9

0,6
0,9
0,8

0,6
0,8
0,8

Média
1-7

0,8
0,9
0,8

Observação visual/táctil após o ensaio
Quanto ao aspecto dos corpos de prova, não foram detectadas
manchas de umidade, amolecimento ou esfarelamento após o ensaio.
Pode-se dizer que suas dimensões tiveram mínima variação, todas inferiores a
1,0 mm. As figuras de 6.6 a 6.9 mostram como os corpos de prova se
encontravam no terceiro e no último dias do ensaio.

Figura 6.6 – Corpos de prova sem e com revestimento, respectivamente, no 3º dia do ensaio.
Fonte: Foto da autora.

Figura 6.7 – Corpos de prova sem e com revestimento, respectivamente, no 7º dia do ensaio.
Fonte: Foto da autora.
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Figura 6.8 – Corpos de prova no 3º dia do ensaio. Fonte: Foto da autora.

Figura 6.9 – Corpos de prova no 7º dia do ensaio. Fonte: Foto da autora.

Conclusões
Enquanto o corpo de prova sem revestimento teve absorção de
umidade de quase 19%, os corpos de prova revestidos com a resina A
absorveram 13% de umidade, em média. Dessa forma, a resina A mostrou-se
bastante eficiente na redução do índice de absorção de umidade nos tubos
de papelão; sobretudo, por ter sido usada em apenas uma demão.
Conquanto, por se tratar de uma resina de difícil consumo para a população
em geral, decidiu-se testar outros produtos.
Ensaio de absorção de umidade com a resina B
Tentou-se utilizar uma resina poliuretana bi-componente elaborada
pelo GQATP-IQSC a partir de óleo de mamona para impermeabilizar os tubos
de papelão, na proporção 1:2 (pré-polímero:poliol). Contudo, ocorreram
alguns problemas.
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As amostras nas quais se tentou aplicar o produto não tiveram sua
umidade

interna

retirada

em

estufa,

pois

se

imaginou

que

este

procedimento seria impossível de ser realizado em tubos de grandes
dimensões, como os utilizados nas construções. Assim deparou-se com o
primeiro problema, pois a resina à base de óleo de mamona reagiu à
umidade interna dos elementos, que era de aproximadamente 8%, e gerou
pequenas bolhas de ar por toda a superfície das amostras. O outro
empecilho foi que a resina B começou a reagir apenas 10 minutos após o
seu preparo, tornando-se muito espessa e impossibilitando o revestimento
das peças – figuras de 6.10 a 6.12.

Figuras 6.10, 6.11 e 6.12 – Corpos de prova revestidos com a resina B.
Fonte: Fotos da autora.

Concluiu-se a inviabilidade de se utilizar esta resina e a necessidade de
se testarem outros produtos, imaginando-se tratar os tubos de papelão da
mesma forma que se faz com construções de madeira, ou seja, após a
construção concluída e permitindo-se manutenções periódicas.
Ensaio de absorção de umidade com as resinas C, D e E
Este ensaio foi realizado conforme a NBR 14257 - Papel e cartão –
Tubetes – Determinação da umidade – Método por secagem em estufa
(ABNT, 1998).
Objetivo
O intuito deste ensaio foi identificar a absorção de umidade por tubos
de papelão revestidos com três resinas impermeabilizantes à base de água,
de marcas consagradas comercialmente e de fácil consumo para a
população.
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Corpos de prova
Foram ensaiados trinta e um corpos de prova com 150 mm de
diâmetro interno, 110 mm de altura e 04 mm de espessura.
Materiais e equipamentos
Foram utilizados, além de pincel, bandeja, um pedaço de plástico,
uma estufa com capacidade para atingir 105ºC, uma balança, sarrafos,
uma câmara úmida que mantivesse 90% de umidade internamente, e três
resinas impermeabilizantes à base de água: uma com duplo filtro solar (C) e
duas comuns (D e E).
Procedimentos do ensaio
Inicialmente, um corpo de prova foi pesado e colocado na estufa a
105ºC. Após a sua massa estabilizar, calculou-se que os corpos de prova
possuíam 8,3% de umidade antes de serem revestidos com as resinas.
Em seguida os trinta e um corpos de prova a serem ensaiados foram
preparados, mantendo-se esta umidade inicialmente incorporada de 8,3%,
objetivando-se fidelidade aos procedimentos de impermeabilização dos
tubos de papelão numa obra.
Sendo assim, um corpo de prova foi mantido sem revestimento (CP 0)
para possibilitar a avaliação do material no seu estado natural e a
comparação com os corpos de prova revestidos, e os outros trinta corpos de
prova foram revestidos com as resinas impermeabilizantes, sendo dez corpos
de prova para cada tipo de resina.
Dentre estes dez corpos de prova para cada tipo de resina
impermeabilizante, cinco foram revestidos com duas demãos e cinco foram
revestidos com três demãos, a fim de evidenciar possíveis diferenças e
comparar os resultados.
Além disso, seguindo-se as especificações dos fabricantes, a resina
impermeabilizante D foi diluída em 30% e 10% de água, e a resina E em 50% e
30% de água, respectivamente, para a primeira e demais demãos. A resina
impermeabilizante C foi diluída em água na proporção de 15% para todas as
demãos. Também seguindo-se as especificações dos fabricantes, o tempo
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de espera entre as demãos foi de 4 horas para as resinas impermeabilizantes
C e D, e de 1 hora para a resina impermeabilizante E.
A figura 6.13 mostra que os corpos de prova foram revestidos com o
auxílio de um pincel, passando-se a resina impermeabilizante em toda a sua
superfície externa, interna e bordas, a cada demão.

Figura 6.13 – Corpo de prova sendo revestido. Fonte: Foto da autora.

Após a secagem total dos corpos de prova revestidos, suas massas e
medidas (diâmetro externo, diâmetro interno, espessura e altura) foram
aferidas, e estes foram acondicionados em câmara úmida por sete dias a
90% de umidade relativa do ar – figura 6.14. Dentro da câmara úmida, os
corpos de prova foram colocados sobre sarrafos estreitos, para se evitar o
acúmulo de água ao redor das suas bases. A cada 24 horas as medidas
foram novamente aferidas.

Figura 6.14 – Corpos de prova acondicionados na câmara úmida. Fonte: Foto da autora.
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Resultados
Os resultados do ensaio são apresentados nas tabelas 6.3 a 6.6 e nos
gráficos 6.2 a 6.8:
Tabela 6.3 - Resultados do ensaio de absorção de umidade sem revestimento.
Absorção de Umidade (%)
CP sem revestimento
CP

0

Dias

1

13,0

2

20,0

3

20,7

4

21,4

5

22,2

6

23,2

7

24,7

Sem revestimento
Absorção de umidade (%)

30
25
20
15
0

10
5
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Dias

Gráfico 6.2 - Resultados do ensaio de absorção de umidade para o corpo de prova sem
revestimento.
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Tabela 6.4 - Resultados do ensaio de absorção de umidade com a resina C.
Absorção de Umidade (%) - Resina C
2 demãos

CPs

Dias

3 demãos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

4,0

3,6

3,7

3,7

3,5

3,2

3,1

3,4

3,5

3,3

2

6,5

6,2

9,5

6,4

6,1

5,3

5,4

5,9

5,9

5,7

3

7,9

7,4

10,4

7,5

7,5

6,6

6,6

7,2

7,3

7,3

4

9,2

8,7

11,3

8,6

8,6

7,8

7,6

8,4

8,5

8,6

5

10,7

9,9

12,7

9,9

10,1

9,3

8,9

9,8

9,9

10,0

6

11,7

11,0

13,8

11,1

11,0

10,2

9,9

10,9

11,0

11,0

7

13,1

12,2

15,0

12,1

12,0

11,4

11,2

12,3

12,4

12,5

média

12,4

12,0

Absorção de umidade (%)

Resina C (duplo filtro solar)
2 demãos
16
14
12
10

1

8

2

6

3

4

4

2

5

0
0

1

2

3

4

5

6

7

Dias

Gráfico 6.3 - Resultados do ensaio de absorção de umidade com a resina C – 2 demãos.
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Gráfico 6.4 - Resultados do ensaio de absorção de umidade com a resina C – 3 demãos.
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Tabela 6.5 - Resultados do ensaio de absorção de umidade com a resina D.
Absorção de Umidade (%) - Resina D
2 demãos

CPs

Dias

3 demãos

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

7,8

7,9

10,8

7,8

7,9

6,8

7,0

7,0

6,4

7,0

2

11,1

11,1

13,5

12,1

11,6

11,3

11,6

11,8

11,0

12,2

3

12,8

13,7

15,3

14,0

13,2

13,6

13,8

13,9

13,1

14,4

4

14,0

15,0

16,4

15,4

15,2

15,6

15,5

15,6

14,5

15,7

5

15,8

16,2

18,1

16,8

16,9

17,3

16,9

17,7

16,4

17,2

6

17,1

17,4

18,9

17,7

18,4

18,6

18,4

18,8

17,6

18,3

7

19,2

19,1

20,3

18,9

19,9

20,2

20,4

20,6

19,2

20,3

média

19,5

20,1

Absorção de umidade (%)

Resina D
2 demãos
25
20
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Gráfico 6.5 - Resultados do ensaio de absorção de umidade com a resina D – 2 demãos.
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Gráfico 6.6 - Resultados do ensaio de absorção de umidade com a resina D – 3 demãos.
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Tabela 6.6 - Resultados do ensaio de absorção de umidade com a resina E.
Absorção de Umidade (%) - Resina E
2 demãos

CPs

Dias

3 demãos

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

6,8

7,3

7,0

7,2

7,6

6,5

6,5

6,3

6,3

6,6

2

12,3

12,7

12,2

12,2

12,4

11,4

11,1

11,2

11,8

11,5

3

12,7

13,1

13,3

12,9

13,4

12,6

12,3

12,3

13,4

13,2

4

13,2

13,8

14,1

13,3

13,9

13,1

13,2

13,4

14,1

13,7

5

14,4

14,7

14,9

14,4

15,2

14,1

14,8

14,8

14,9

14,8

6

15,0

15,7

15,3

15,0

15,7

15,1

15,3

15,5

15,4

15,5

7

15,9

16,8

16,1

16,3

16,4

16,5

16,6

17,4

16,7

17,1

média

16,3

16,7
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2 demãos
Absorção de umidade (%)
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Gráfico 6.7 - Resultados do ensaio de absorção de umidade com a resina E – 2 demãos.
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Gráfico 6.8 - Resultados do ensaio de absorção de umidade com a resina E – 3 demãos.
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Observação visual/táctil após o ensaio
Quanto ao aspecto dos corpos de prova revestidos, não foram
detectados amolecimento ou esfarelamento após o ensaio. Pouquíssimas
manchas de umidade foram percebidas em pontos que, provavelmente,
absorveram água da superfície dos sarrafos. Pode-se dizer que suas
dimensões tiveram mínima variação, todas inferiores a 1,0 mm.
As figuras 6.15 a 6.26 mostram como os corpos de prova revestidos se
encontravam antes e após o ensaio.

Figuras 6.15 e 6.16 – Corpos de prova revestidos com 2 demãos da resina C antes e após o
ensaio, respectivamente. Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.17 e 6.18 – Corpos de prova revestidos com 3 demãos da resina C antes e após o
ensaio, respectivamente. Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.19 e 6.20 – Corpos de prova revestidos com 2 demãos da resina D antes e após o
ensaio, respectivamente. Fonte: Fotos da autora.
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Figuras 6.21 e 6.22 – Corpos de prova revestidos com 3 demãos da resina D antes e após o
ensaio, respectivamente. Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.23 e 6.24 – Corpos de prova revestidos com 2 demãos da resina E antes e após o
ensaio, respectivamente. Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.25 e 6.26 – Corpos de prova revestidos com 3 demãos da resina E antes e após o
ensaio, respectivamente. Fonte: Fotos da autora.

O corpo de prova sem revestimento apresentou maior variação nas
dimensões, algumas manchas de umidade e proliferação de fungos, como
mostram as figuras abaixo.

Figuras 6.27 e 6.28 – Corpo de prova sem revestimento após o ensaio. Fonte: Fotos da autora.
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Conclusões
Como se pode notar pelos gráficos acima, não houve diferenças
significativas entre os corpos de prova revestidos com duas ou três demãos
para todas as resinas. Isso demonstra ser desnecessário, e até desperdício de
material, a aplicação de três demãos.
Os corpos de prova revestidos com a resina C apresentaram absorção
de umidade em torno de 12%, os revestidos com a resina D de 20%, e os
revestidos com a resina E em torno de 16%.
Tendo o corpo de prova sem revestimento apresentado absorção de
umidade de 25%, concluiu-se que a resina D foi pouquíssimo eficiente.
Decidiu-se, portanto, excluir o seu uso do trabalho, tanto em outros ensaios
técnicos, como na célula-teste.
A resina C teve índice de absorção de umidade semelhante à resina A
(13%), testada anteriormente em outro ensaio e considerada com eficiência
satisfatória.
Com relação ao índice de absorção de umidade da resina E, de 16%,
considerou-se um pouco elevado; porém, como foi o segundo melhor dentre
todos os produtos testados neste trabalho, decidiu-se testar esta resina e a
resina C também na célula-teste, em apenas duas demãos, e utilizar apenas
estas resinas em outros ensaios neste trabalho.
Teste de absorção de água pelos topos
Sabendo-se que os topos dos tubos de papelão são os locais mais
frágeis em termos de absorção de umidade, por exporem as lâminas de
papel kraft, fez-se necessário buscar uma maneira de impermeabilizá-los (ou
torná-los estanques) nessa área.
Desse modo, testaram-se no laboratório algumas alternativas. Os testes
foram realizados de forma bem simples e sem o auxílio de normas técnicas,
com o intuito de se fazer uma pré-seleção entre as opções existentes, para a
construção da célula-teste.
Três corpos de prova foram testados com relação à absorção de água
pelos topos. O primeiro foi capeado com a mesma resina B testada
anteriormente, o segundo teve seu topo apenas pintado em duas demãos
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com esta resina, e o terceiro não recebeu nenhum tipo de proteção no
topo 61 .
As figuras 6.29 a 6.40 mostram que os corpos de prova foram
encaixados numa peça de ligação de argamassa armada, sobre a qual se
despejou água cuidadosamente até formar uma lâmina espessa. Aguardouse a secagem total da água e verificou-se como estavam as bases dos
corpos de prova.

Figuras 6.29 a 6.32 – Corpo de prova capeado com a resina B. Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.33 a 6.36 – Corpo de prova pintado no topo com a resina B. Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.37 a 6.40 – Corpo de prova sem tratamento no topo. Fonte: Fotos da autora.

Pelas figuras acima percebe-se que ambos os corpos de prova com os
topos tratados não absorveram a água.
Decidiu-se, portanto, testar essas duas formas de tratar os topos dos
tubos de papelão nos painéis de vedação vertical da célula-teste; tendo
metade dos painéis os topos dos tubos capeados e a outra metade os topos
dos tubos pintados em duas demãos com a resina B.
Nos dois primeiros casos, a resina B foi utilizada na proporção 1:2 (pré-polímero:poliol);
entretanto, para o primeiro caso aguardou-se a mistura reagir alguns minutos e ficar mais
espessa, possibilitando a sua aplicação com uma bisnaga.
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Também criou-se uma maneira de elevar os topos dos tubos com
relação à base de argamassa armada, utilizando anéis de borracha, como
mostra a figura 6.41.

Figura 6.41 – Anel de borracha usado para elevar os tubos de papelão da base.
Fonte: Foto da autora.

Além de usar a resina B nos topos dos tubos de papelão e elevá-los
usando os anéis de borracha, decidiu-se usar massa de calafetação
envolvendo este sistema para impedir a infiltração de água para o ambiente
interno sob os painéis de vedação vertical – figura 6.42.

Figura 6.42 – Anel de borracha e massa de calafetação. Fonte: Foto da autora.

Durante

a

exposição

da

célula-teste,

este

sistema

teve

seu

desempenho avaliado; o que será comentado mais adiante.

6.2.2. Ensaio de resistência à compressão simples em
corpos de prova de tubos de papelão
Objetivo
O objetivo deste experimento foi determinar a perda de resistência à
compressão em tubos de papelão revestidos com resina impermeabilizante
em ambientes com alto índice de umidade relativa do ar. Objetivou-se
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comparar a resistência à compressão de tubos de papelão revestidos com
as resinas C e E secos, com a resistência à compressão de tubos de papelão
revestidos com estas mesmas resinas após ficarem acondicionados em
câmara úmida por sete dias. Corpos de prova secos e sem revestimento
também foram testados para possibilitar mais comparações.
Corpos de prova
Foram ensaiados quinze corpos de prova, com 100 mm de diâmetro
externo, 200 mm de comprimento e 05 mm de espessura 62 , sendo:
- 3 corpos de prova revestidos com a resina C e secos;
- 3 corpos de prova revestidos com a resina C e umidificados;
- 3 corpos de prova revestidos com a resina E e secos;
- 3 corpos de prova revestidos com a resina E e umidificados;
- 3 corpos de prova sem revestimento e secos.
Os corpos de prova continham inicialmente um teor de umidade em
torno de 8,5%.
Materiais e equipamentos
Foram utilizados pincel, bandeja, um pedaço de plástico, uma estufa
com capacidade para atingir 105ºC, uma balança, sarrafos, uma câmara
úmida que mantivesse 90% de umidade internamente, e duas resinas
impermeabilizantes à base de água: uma com duplo filtro solar (C) e uma
comum (E), além da resina B utilizada para capear os corpos de prova.
Também foi utilizada uma prensa dotada de uma célula de carga
com capacidade para 30 toneladas, ligada a um sistema de aquisição de
dados, e paquímetros digital e analógico.
Procedimentos do ensaio
Primeiramente, um corpo de prova foi pesado e colocado na estufa a
105ºC. Após a sua massa estabilizar, constatou-se que os corpos de prova
possuíam 8,5% de umidade antes do ensaio.

A altura dos corpos de prova foi definida conforme a NBR 5739 - Concreto - Ensaio de
compressão de corpos de prova cilíndricos – Método de ensaio (ABNT, 1994), que determina
que a altura do corpo de prova deve ser equivalente ao dobro do seu diâmetro externo.
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Em seguida, foram preparados os doze corpos de prova que deveriam
ser revestidos com as resinas impermeabilizantes. Mantendo-se a umidade
inicialmente incorporada de 8,5%, seis corpos de prova foram revestidos com
a resina C diluída em água na proporção de 15% em duas demãos, e seis
corpos de prova foram revestidos com a resina E diluída em 50% e 30% de
água, respectivamente, para a primeira e segunda demãos. Seguindo-se as
especificações dos fabricantes, o tempo de espera entre as demãos foi de 4
horas para a resina impermeabilizante C, e de 1 hora para a resina
impermeabilizante E.
Após a secagem completa das resinas impermeabilizantes, todos os
corpos de prova tiveram seus topos capeados com a resina B na proporção
1:2 (pré-polímero:poliol), objetivando-se evitar que estes absorvessem água
por essas áreas.
Depois de devidamente preparados, três corpos de prova revestidos
com a resina C e três corpos de prova revestidos com a resina E tiveram suas
massas e medidas tomadas e foram levados para a câmara úmida a 90% de
umidade relativa do ar, onde permaneceram por sete dias. Os outros nove
corpos de prova aguardaram o momento do ensaio de resistência à
compressão.
Dentro da câmara úmida, os corpos de prova foram colocados sobre
sarrafos estreitos, para se evitar o acúmulo de água ao redor das suas bases.
A cada 24 horas suas medidas e massas foram novamente aferidas, para se
calcular

o

índice

de

absorção

de

umidade

após

o

período

de

acondicionamento na câmara úmida.
Após os sete dias pode-se dizer que os corpos de prova revestidos com
a resina C apresentaram em média um índice de absorção umidade de
10,2%, e os corpos de prova revestidos com a resina E apresentaram índice
de absorção de umidade em torno de 17,8%.
Prosseguiu-se, então, o ensaio de resistência à compressão em todos
os corpos de prova. Para este ensaio, como não existe uma norma técnica
específica para tubos de papelão ou elementos estruturais tubulares, os
procedimentos foram definidos conforme a NBR 5739 - Concreto - Ensaio de
compressão de corpos-de-prova cilíndricos – Método de ensaio (ABNT, 1994).
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A velocidade de carregamento utilizada foi constante de 1,0 mm/min,
para todos os corpos de prova, considerando-se que com esta velocidade a
carga seria aplicada de forma bem lenta, não comprometendo o ensaio.
Dessa forma, aplicou-se carga até se atingir o limite de escoamento (figuras
6.43 e 6.44). Através do sistema de aquisição de dados, pode-se obter a
carga máxima para o escoamento para cada corpo de prova.

Figuras 6.43 e 6.44 – Corpos de prova durante o ensaio de resistência à compressão.
Fonte: Fotos da autora.

Resultados
Os resultados do ensaio podem ser conferidos nas tabelas 6.7 a 6.11 e
nos gráficos 6.9 a 6.13:
Tabela 6.7 – Resultados do ensaio de resistência à compressão em CPs secos e sem resina.
Resistência à compressão em CPs secos - sem resina
CPs

Φe (mm)

Φi (mm)

SL (cm²)

Pmáx
(Kgf)

fcmáx
(MPa)

7

100,5

90,4

15,1

753,1

5,0

8

100,5

90,3

15,3

772,5

5,1

9

100,3

90,5

14,7

737,8

5,0

média

100,4

90,4

15,0

754,5

5,0

Tabela 6.8 – Resultados do ensaio de resistência à compressão em CPs secos, com resina C.
Resistência à compressão em CPs secos - resina C

152

CPs

Φe (mm)

Φi (mm)

SL (cm²)

Pmáx
(Kgf)

fcmáx
(MPa)

1

100,5

90,4

15,1

599,0

3,9

2

100,4

90,3

15,0

663,4

4,3

3

100,5

90,5

15,0

634,7

4,2

média

100,5

90,4

15,0

632,4

4,1
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Tabela 6.9 – Resultados do ensaio de resistência à compressão em CPs úmidos com resina C.
Resistência à compressão em CPs úmidos - resina C
CPs

Φe (mm)

Φi (mm)

SL (cm²)

Pmáx
(Kgf)

fcmáx
(MPa)

4

100,3

90,5

14,7

159,2

1,1

5

100,5

90,3

15,3

174,5

1,1

6

100,4

90,5

14,8

132,7

0,9

média

100,4

90,4

14,9

155,5

1,0

Tabela 6.10 – Resultados do ensaio de resistência à compressão em CPs secos, com resina E.
Resistência à compressão em CPs secos - resina E
CPs

Φe (mm)

Φi (mm)

SL (cm²)

Pmáx
(Kgf)

fcmáx
(MPa)

16

100,5

90,3

15,3

666,3

4,4

17

100,4

90,3

15,0

508,2

3,4

18

100,5

90,4

15,1

533,7

3,5

média

100,5

90,3

15,1

569,4

3,8

Tabela 6.11 – Resultados do ensaio de resistência à compressão em CPs úmidos e resina E.
Resistência à compressão em CPs úmidos - resina E
CPs

Φe (mm)

Φi (mm)

SL (cm²)

Pmáx
(Kgf)

fcmáx
(MPa)

10

100,4

90,5

14,8

104,1

0,7

11

100,3

90,5

14,7

92,9

0,6

12

100,5

90,3

15,3

111,2

0,7

média

100,4

90,4

14,9

102,7

0,7

Sendo,
Φe o diâmetro externo;
Φi o diâmetro interno;
SL a área líquida da seção;
Pmáx a carga máxima resistida;
fcmáx o módulo de resistência à compressão(tensão de escoamento).
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Gráfico 6.9 – Ensaio de resistência à compressão em CPs secos e sem resina.
Fonte: Gráfico gerado pelo programa de aquisição de dados.

Gráfico 6.10 – Ensaio de resistência à compressão em CPs secos e com resina C.
Fonte: Gráfico gerado pelo programa de aquisição de dados.

Gráfico 6.11 – Ensaio de resistência à compressão em CPs úmidos e com resina C.
Fonte: Gráfico gerado pelo programa de aquisição de dados.
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Gráfico 6.12 – Ensaio de resistência à compressão em CPs secos e com resina E.
Fonte: Gráfico gerado pelo programa de aquisição de dados.

Gráfico 6.13 – Ensaio de resistência à compressão em CPs úmidos e com resina E.
Fonte: Gráfico gerado pelo programa de aquisição de dados.

Observação visual/táctil após o ensaio
Pode-se perceber que os corpos de prova sofreram esmagamento da
borda superior, junto à aplicação de carga. Também apresentaram
ondulações paralelas às emendas de papel kraft, tanto na face externa
quanto na face interna (figuras 6.45 e 6.46).
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Figuras 6.45 e 6.46 – Corpos de prova antes e após o ensaio de resistência à compressão.
Fonte: Fotos da autora.

Conclusões
Neste ensaio os corpos de prova secos e revestidos tiveram menor
resistência à compressão que os corpos de prova secos e sem revestimento,
em cerca de 20% e 25%, respectivamente, para as resinas C e E.
Percebeu-se durante o ensaio que toda vez que a força de
compressão chegava a uma emenda entre as faixas de papel kraft, os
corpos de prova secos perdiam resistência e, após amassar-se esta emenda
formando uma ondulação e, conseqüentemente, aumentando a área da
seção, os corpos de prova voltavam a ganhar resistência.
Isso pode ser verificado por meio dos gráficos acima, que mostram
uma seqüência de perdas e ganhos de resistência por todos os corpos de
prova secos. A diferença entre estes foi que ao longo desta seqüência de
perdas e ganhos de resistência, uns apresentaram maior deformação que
outros. Desse modo, dentre os corpos de prova secos, os revestidos com a
resina E apresentaram menor deformação ao longo do ensaio, e os corpos
de prova revestidos com a resina C apresentaram maior deformação.
Quanto aos corpos de prova umidificados, percebeu-se perda
significativa de resistência à compressão. Todos os corpos de prova
apresentaram baixa resistência e deformação contínuas.
Pelos gráficos pode-se perceber que para as forças de compressão as
emendas entre as faixas de papel kraft não fizeram diferença nos corpos de
prova umidificados, uma vez que devido ao alto teor de umidade
incorporado nos elementos, todas as suas partes estavam pouquíssimo
resistentes.
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Constatou-se, com este ensaio, que os corpos de prova revestidos com
a resina E perderam cerca de 80% de resistência à compressão após o
acondicionamento na câmara úmida, e que os corpos de prova revestidos
com a resina C perderam cerca de 75% de resistência.
Por outro lado, sabe-se que o material em estudo neste trabalho é
bastante sensível à umidade, e que a permanência dos corpos de prova em
um ambiente com 90% de umidade relativa do ar por sete dias consecutivos
é uma situação extrema e inusitada.

6.2.3. Ensaio de resistência à compressão simples em
painéis
Este ensaio foi realizado conforme as definições da NBR 8949 – Paredes
de alvenaria estrutural – ensaio à compressão simples (ABNT, 1985).
Objetivo
O objetivo deste experimento foi simular as ações verticais centradas e
identificar a resistência à compressão axial do painel de vedação vertical de
tubos

de

papelão

impermeabilizante 63 ;

proposto

por

observando-se,

este

trabalho,

também,

o

sem

revestimento

comportamento

e

deformações do painel a cada incremento de carga.
Ao mesmo tempo, neste ensaio, buscou-se saber o efeito gerado pelas
resinas impermeabilizantes nos painéis de vedação vertical de tubos de
papelão quando submetidos a cargas elevadas de compressão.
Corpos de prova
Foram ensaiados quatro corpos de prova compostos por painéis de
vedação vertical de tubos de papelão do tipo A (cegos), conforme o
projeto apresentado no capítulo 5. Dois corpos de prova não possuíam

63 Todos os ensaios técnicos realizados com o painel de vedação vertical de tubos de
papelão proposto neste trabalho utilizaram painéis sem revestimento impermeabilizante,
considerando ser esta a forma mais adequada, uma vez que identifica a resistência do
material propriamente dito e esta informação pode ser tomada como ponto de partida
para projetos (adicionando-se um coeficiente de segurança), e por se saber que a
resistência do painel poderá variar a cada construção, dependendo da resina
impermeabilizante que se utilize.
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nenhum tipo de revestimento impermeabilizante. Os outros dois corpos de
prova foram revestidos com a resina E 64 .
Materiais e equipamentos
Para este ensaio usou-se um pórtico de reação, dotado de dois
macacos hidráulicos acionados por uma bomba eletro-hidráulica, duas
células de carga com capacidade para 10 toneladas cada, uma viga
metálica do tipo perfil I para distribuir as cargas uniformemente sobre os
corpos de prova, defletômetros para medir os encurtamentos dos painéis e
as possíveis flechas, e um aparelho Transdutec - Indicador Modelo TMDE para
a leitura das cargas.
As figuras 6.47 e 6.48 mostram alguns dos equipamentos utilizados.

Figura 6.47 – Bomba eletro-hidráulica utilizada no ensaio de resistência à compressão em
painéis. Fonte: Foto da autora.

Figura 6.48 – Equipamento Transdutec utilizado no ensaio de resistência à compressão em
painéis. Fonte: Foto da autora.
Como foi dito anteriormente, sabe-se que cada tipo de resina impermeabilizante causará
uma variação sobre a resistência de um painel sem revestimento. Sendo assim, decidiu-se
neste ensaio fazer o teste com apenas um tipo das resinas adotadas pelo mesmo, e optouse pela resina E devido ao fato desta ter apresentado menor deformação no ensaio de
resistência à compressão simples em amostras de tubos de papelão, com relação à resina
C. Dessa maneira, objetivou-se reduzir a flambagem gerada nos painéis testados neste
ensaio, o que se comprovou durante a sua realização.

64
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Procedimentos do ensaio
Utilizando os instrumentos e equipamentos citados acima, o ensaio foi
montado conforme mostra o esquema da figura 6.49, com os dois macacos
hidráulicos eqüi-espaçados sob a viga de reação.

Figura 6.49 – Esquema de montagem do ensaio de resistência à compressão simples em
painéis. Fonte: Desenho da autora.

Os painéis foram posicionados no equipamento, acoplados a duas
peças de ligação, tanto na base como na parte superior, para a realização
do ensaio. Duas placas de neoprene foram colocadas entre a peça de
ligação inferior e a viga de reação inferior, e entre a peça de ligação
superior e a viga de distribuição das cargas, para acomodar as
irregularidades dessas peças – figura 6.50.
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Figura 6.50 – Painel de vedação no ensaio de resistência à compressão simples.
Fonte: Foto da autora.

No centro de cada face dos painéis foi posicionado um defletômetro
para aferir os deslocamentos horizontais, conforme mostram as figuras 6.51 e
6.52.

Figuras 6.51 e 6.52 – Defletômetros para leitura dos deslocamentos horizontais no ensaio de
resistência à compressão em painéis. Fonte: Fotos da autora.

De maneira análoga, nas extremidades laterais dos painéis foram
colocados dois defletômetros para marcar os encurtamentos destes ao
longo do ensaio – figuras 6.53 e 6.54.

Figuras 6.53 e 6.54 – Defletômetros para leitura dos encurtamentos no ensaio de resistência à
compressão em painéis. Fonte: Fotos da autora.
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A velocidade de carregamento foi bem lenta; porém, foi controlada
pelo técnico que operava os equipamentos. As cargas foram aplicadas em
incrementos de 500 kgf, ou 10% da carga de flambagem provável 65 . Cada
nível de carregamento permaneceu sobre o painel por 5 minutos. As leituras
dos relógios ocorreram cinco minutos após cada incremento de carga,
antes de elevá-la novamente. Duas descargas foram efetuadas antes de se
atingir 50% da carga de flambagem provável; sendo a primeira descarga
realizada a 20% e a segunda descarga realizada a 40% da carga de
flambagem provável, mantendo-se o descarregamento por cinco minutos e,
posteriormente a isso, continuando-se o ensaio a partir da última carga
atingida antes do descarregamento. As cargas foram aplicadas até os
corpos de prova perderem a estabilidade.
Resultados
Os resultados são apresentados nas tabelas e gráficos a seguir.
Tabela 6.12 – Resultados do ensaio de resistência à compressão em painéis sem resina.
Resistência à compressão simples em painéis - sem resina
Forças aplicadas (kgf)

CP 1

CP 2

Encurtamento (mm)

1

2

total

1

2

média

Flecha
(mm)

0

0

0

0

0

0

250

250

500

1,70

0,71

500

500

1000

3,14

0

0

0

500

500

750

Média
1-2
Flecha Encurt.
média (mm) (mm)

Encurtamento (mm)

Média
1-2
Flecha*
(mm)

1

2

0

0

0

0

0

0

0

1,21

0,20

1,47

2,30

1,89

0,10

1,55

0,20

2,10

2,62

0,30

2,19

3,09

2,64

0,10

2,63

0,20

2,02

1,84

1,93

0,40

2,13

3,07

2,60

0,10

2,27

0,30

1000

2,65

1,93

2,29

0,30

3,17

3,97

3,57

-0,90

2,93

-0,30

750

1500

3,30

2,51

2,91

0,40

4,50

4,34

4,42

-1,00

3,67

-0,30

1000

1000

2000

4,15

3,23

3,69

0,70

4,10

5,00

4.60

-1,00

4,15

-0,20

0

0

0

2,39

2,18

2,29

0,10

3,10

4,36

3,73

-2,40

3,01

-1,20

1000

1000

2000

4,47

3,81

4,14

0,20

4,64

5,00

4,82

-1,20

4,48

-0,50

1250

1250

2500

5,30

4,55

4,93

0,70

5,42

6,15

5,79

-1,20

5,36

-0,30

1500

1500

3000

6,10

5,53

5,82

1,60

6,30

7,02

6,66

-1,00

6,24

0,30

1750

1750

3500

6,93

6,72

6,83

3,50

7,25

7,96

7,61

-0,70

7,22

1,40

2000

2000

4000

8,28

7,73

8,01

7,00

9,67

9,09

9,38

-0,10

8,70

3,50

2250

2250

4500

10,03

9,98

10,01

14,30

10,29

10,56

10,43

1,80

10,22

8,10

2500

2500

5000**

15,70

17,31

16,51

14,30

12,21

12,98

12,60

7,20

14,56

10,80

* Os valores com sinal negativo significam que a flecha gerada nestes pontos ocorreu para o lado
oposto do corpo de prova, com relação aos valores com sinal positivo.
** Carga que ocasionou a perda de estabilidade.
Na verdade, a NBR 8949 se refere a “carga de ruptura provável”. Conquanto, como o tubo de
papelão é um material bastante plástico, neste caso não ocorre ruptura, mas sim a flambagem do
corpo de prova. Portanto, considerou-se a “carga de flambagem provável”. Inicialmente, este ensaio
foi realizado com um painel-teste para se conhecer a carga de flambagem provável; os resultados
constam no Anexo B.
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Ensaio de Compressão Simples em Painéis
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Força total (kgf)
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Gráfico 6.14 – Flecha gerada em ensaio de resistência à compressão em painéis sem resina.

Ensaio de Compressão Simples em Painéis
6000
Força total (kgf)

5000
4000
3000
CPs sem resina

2000
1000
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16
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Gráfico 6.15 – Encurtamento gerado em ensaio de resistência à compressão em painéis sem
resina.
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Tabela 6.13 – Resultados do ensaio de resistência à compressão em painéis com a resina E.
Resistência à compressão simples em painéis - com resina E
CP 3

Forças aplicadas (kgf)
1

2

CP 4

Encurtamento (mm)

total

1

2

Flecha
(mm)

média

Encurtamento (mm)
1

2

média

Flecha
(mm)

Média
1-2
Encurt.
(mm)

Média
1-2
Flecha*
(mm)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

250

500

0,92

0,15

0,54

1,39

0,42

0,01

0,22

0,10

0,38

0,75

500

500

1000

1,50

0,58

1,04

2,65

1,12

0,57

0,85

0,51

0,95

1,58

0

0

0

1,50

0,58

1,04

0

1,11

0,55

0,83

-0,02

0,95

-0,01

500

500

1000

1,50

0,75

1,13

2,72

1,27

0,65

0,96

0,57

1,05

1,65

750

750

1500

2,09

1,19

1,64

3,47

1,94

1,20

1,57

0,93

1,61

2,20

1000

1000

2000

2,90

1,84

2,37

3,96

2,51

1,90

2,21

1,28

2,29

2,62

0

0

0

2,20

1,69

1,95

0,60

1,61

1,31

1,46

0,33

1,71

0,47

1000

1000

2000

2,93

2,08

2,51

4,04

2,51

2,00

2,26

1,84

2,39

2,94

1250

1250

2500

3,67

2,80

3,24

4,55

3,60

3,00

3,30

2,20

3,27

3,38

1500

1500

3000

3,50

3,09

3,30

4,98

4,26

3,62

3,94

2,43

3,62

3,71

1750

1750

3500

5,67

4,69

5,18

5,76

5,00

4,66

4,83

2,77

5,01

4,27

2000

2000

4000

6,10

5,25

5,68

6,22

6,00

5,60

5,80

2,20

5,74

4,21

2250

2250

4500

7,05

6,16

6,61

6,81

6,91

6,81

6,86

3,43

6,74

5,12

2500

2500

5000

7,75

7,49

7,62

7,81

8,15

8,10

8,13

3,71

7,88

5,76

2750

2750

5500

8,67

8,65

8,66

10,35

9,39

9,41

9,40

4,00

9,03

7,18

3000

3000

6000**

9,50

10,32

9,91

10,50

10,51

11,01

10,76

5,08

10,34

7,79

* Os valores com sinal negativo significam que a flecha gerada nestes pontos ocorreu para
o lado oposto do corpo-de-prova, com relação aos valores com sinal positivo.
** Carga que ocasionou a perda de estabilidade.

Ensaio de Compressão Simples em Painéis
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Gráfico 6.16 – Flecha gerada em ensaio de resistência à compressão simples em painéis
com resina E.
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Ensaio de Compressão Simples em Painéis
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Gráfico 6.17 – Encurtamento gerado em ensaio de resistência à compressão simples em
painéis com resina E.

Pela observação dos gráficos e tabelas acima, percebe-se que os
corpos de prova sem revestimento tiveram menor resistência à compressão
que os corpos de prova revestidos com a resina E, sofreram maior
encurtamento devido ao carregamento e, durante a aplicação das
primeiras

cargas,

mantiveram-se

com

bastante

equilíbrio

até

o

carregamento de 3000 kgf, a partir do qual a flecha passou a se desenvolver
de fato, atingindo uma curvatura maior do que a formada pelos corpos de
prova revestidos com a resina E.
Ao mesmo tempo, os corpos de prova revestidos com a resina E
tiveram resistência à compressão superior e menor encurtamento, com
relação aos corpos de prova sem revestimento; porém, embora a curvatura
da flecha formada por estes corpos de prova tenha sido de menor
amplitude, esta desenvolveu-se de forma crescente desde as primeiras
cargas aplicadas.
Observação visual/táctil após o ensaio
Após a realização do ensaio, os painéis apresentavam-se flambados e
com deformação plástica, sendo a curvatura identificada sempre próxima à
metade de sua altura, como se pode notar através das figuras 6.55 e 6.56.
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Figuras 6.55 e 6.56 – Painel de vedação após o ensaio de resistência à compressão.
Fonte: Fotos da autora.

Em toda a região curvada em decorrência do ensaio de resistência à
compressão, percebeu-se que as faixas de papel kraft se aproximaram,
eliminando os vãos de 2 mm existentes entre estas que são próprios da
fabricação dos elementos. Em vários pontos, nessa região, surgiram
ondulações próximas às emendas de papel kraft e paralelas a estas.
Também pode-se observar a ocorrência de esmagamento nas bases dos
elementos – figuras 6.57.e 6.58.

Figuras 6.57 e 6.58 – Ondulações e amassamentos nos painéis após o ensaio de resistência à
compressão. Fonte: Fotos da autora.

Embora os painéis tenham atingido a perda de estabilidade, não
houve abertura de frestas entre os seus elementos. No caso dos painéis
revestidos com a resina E também não ocorreu delaminação devido à
película formada entre estes.

SALADO, Gerusa de Cássia (2011)

165

Painel de vedação vertical de tubos de papelão: estudo, proposta e análise de desempenho

Conclusões
O ensaio de resistência à compressão em painéis mostrou que os
painéis sem revestimento impermeabilizante suportaram 5000 kgf, e os
painéis revestidos com a resina E suportaram 6000 kgf, ou seja, 20% a mais
que os primeiros. Estas resistências podem ser consideradas baixas com
relação a painéis executados com materiais convencionais, entretanto, são
suficientes para uma construção.
Uma vantagem que se pode perceber destes painéis com relação a
painéis de tijolos, blocos, ou concreto, por exemplo, é que estes atingiram a
perda de estabilidade sem se desintegrarem ou entrarem em colapso, mas
apenas ficando em estado de deformação plástica mesmo após o
descarregamento.
Os encurtamentos e flechas formadas foram considerados normais
para a situação.

6.2.4. Ensaio de impacto de corpo mole
Este ensaio foi realizado conforme definições da NBR 11675 – Divisórias
leves internas moduladas – Verificação da resistência a impactos (ABNT,
1990), e da NBR 15575 – Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos –
Desempenho (ABNT, 2008).
Objetivo
O objetivo deste experimento foi simular os choques acidentais
gerados pela própria utilização do edifício ou os choques provocados por
tentativas

de

intrusões

intencionais

ou

não,

identificando-se

os

deslocamentos, deformações ou rupturas provenientes de impactos de
corpo mole sobre os painéis de vedação vertical de tubos de papelão
proposto por este trabalho.
Corpos-de-prova
Foram

testados

dois

corpos

de

prova

sem

revestimento

impermeabilizante, compostos cada um por um painel do tipo A (cego),
conforme o projeto apresentado no capítulo 5.
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Materiais e equipamentos
Foi usada uma estrutura vertical rígida de apoio aos painéis testados,
um pórtico de aço com altura superior à altura do painel, um saco de couro
com altura aproximada de 90 cm, cheio de areia seca, pesando no total
40kg, um cabo de aço para sustentá-lo e um dispositivo fixado atrás dos
corpos de prova para marcar os deslocamentos horizontais.
Procedimentos do ensaio
Os corpos de prova foram dispostos apoiados na estrutura vertical
rígida, com o pórtico de aço sustentando o saco de areia, que tangenciou a
superfície do corpo de prova exatamente ao centro quando em repouso –
figura 6.59.

Figura 6.59 – Corpo de prova preparado para o ensaio de impacto de corpo mole.
Fonte: Foto da autora.

O saco de areia foi suspenso a alturas pré-estabelecidas para gerar os
impactos das energias desejadas e foi solto, atingindo o corpo de prova sem
repiques, conforme o esquema da figura 6.60.

Figura 6.60 – Esquema de execução do ensaio de impacto de corpo mole.
Fonte: ABNT, 1990, p.05.
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Dessa forma, foi-se gerando um impacto para cada altura e energia
mostradas na tabela 6.14, no centro do corpo de prova, até este apresentarse significativamente danificado 66 .
Tabela 6.14 – Dados para realização de ensaio de impacto de corpo mole. Fonte: ABNT,
2008 (2), p.20.
Impacto

Aplicar um impacto de corpo mole, de
acordo com a ABNT NBR 11675, para
cada energia

m (kg)

h (m)

E (J)

40

0,15

60

40

0,30

120

40

0,45

180

40

0,60

240

40

0,90

360

40

1,20

480

40

1,80

720

40

2,40

960

Foram medidos os deslocamentos horizontais e os respectivos
deslocamentos residuais após cinco minutos do impacto, em milímetros, com
o auxílio de um dispositivo fixado na parte de trás dos corpos de prova,
conforme mostra a figura 6.61.

Figura 6.61 – Dispositivo para marcar os deslocamentos horizontais. Fonte: Foto da autora.

Devido à plasticidade e a tenacidade características dos painéis de vedação vertical de
tubos de papelão, dificilmente estes atingem a ruptura. Desse modo, para este ensaio
considerou-se que quando os corpos-de-prova ou partes destes estivessem
significativamente danificados, o ensaio seria finalizado.
66
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Resultados
Os resultados são expressos através da tabela 6.15.
Tabela 6.15 – Resultados do ensaio de impacto de corpo mole em painéis.
Impacto de corpo mole em painéis - sem resina
CP 1

m
(kg)

h (m)

E (J)

40

0,15

40

CP 2

Média 1-2
Ocorrências

dh
(mm)

dhr
(mm)

dh
(mm)

dhr
(mm)

dh
(mm)

dhr
(mm)

60

43

1,9

27

1,7

35,0

1,8

Não ocorrência de falhas

0,30

120

65

6,0

44

2,0

55,0

4,0

Não ocorrência de falhas

40

0,45

180

89

15,0

44

4,0

66,5

9,5

Não ocorrência de falhas

40

0,60

240

117

20,0

51

3,0

84,0

11,5

Falhas localizadas

40

0,90

360

180

26,0

67

10,0

123,5

18,0

Falhas localizadas

40

1,20

480

185

30,0

73

17,0

129,0

23,5

Danos significativos

Sendo,
dh o deslocamento horizontal instantâneo;
dhr o deslocamento horizontal residual.
Observação visual/táctil após o ensaio
Após o ensaio de impacto de corpo mole os corpos de prova não
estavam desintegrados, rompidos, nem apresentavam frestas entre os seus
elementos – figura 6.62.

Figura 6.62 – Corpo de prova após o ensaio de impacto de corpo mole.
Fonte: Foto da autora.
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Os painéis testados apenas apresentaram alguns danos que só
podiam ser vistos bem de perto, como a flecha residual mostrada na figura a
seguir.

Figura 6.63 – Flecha residual após o ensaio de impacto de corpo mole.
Fonte: Foto da autora.

Dobras nos elementos formaram uma linha horizontal no centro da
face anterior dos painéis, exatamente onde se gerou os impactos. Por trás
dos painéis, ocorreu um rasgo nas camadas superficiais de papel kraft
exatamente ao centro destes, onde estava fixado o dispositivo que marcou
os deslocamentos horizontais – figuras 6.64 e 6.65.

Figuras 6.64 e 6.65 – Dobras e rasgo no painel após o ensaio de impacto de corpo mole.
Fonte: Fotos da autora.

Conclusões
Percebeu-se por meio do ensaio de impacto de corpo mole duas
características dos painéis de vedação vertical de tubos de papelão: a sua
grande elasticidade, ou seja, a capacidade de retornarem a situação inicial
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mesmo após sofrerem impactos de grandes energias; e também a grande
tenacidade do material, pois consomem grande energia de deformação
antes de perderem a estabilidade.
Assim sendo, embora neste ensaio os deslocamentos horizontais
tenham sido grandes, os impactos gerados não causaram ruptura nos
painéis testados, nem comprometeram a sua integridade e estabilidade.
Considerou-se, portanto, que os painéis de vedação vertical de tubos
de papelão propostos por este trabalho tiveram bom comportamento e boa
resistência frente aos impactos de corpo mole gerados.

6.2.5. Ensaio de impacto de corpo duro
Este ensaio foi realizado conforme as definições da NBR 11675 –
Divisórias leves internas moduladas – Verificação da resistência a impactos
(ABNT, 1990), e da NBR 15575 – Edifícios habitacionais de até cinco
pavimentos – Desempenho (ABNT, 2008).
Objetivo
O objetivo deste experimento foi simular os choques de objetos
acidentais ou não gerados pela própria utilização do edifício, verificando a
indentação proveniente de impactos de corpo duro sobre os painéis de
vedação vertical de tubos de papelão propostos por este trabalho.
Corpos de prova
Foram

testados

dois

corpos

de

prova

sem

revestimento

impermeabilizante, compostos cada um por um painel do tipo A (cego),
conforme o projeto apresentado no capítulo 5.
Materiais e equipamentos
Foi usada uma estrutura vertical de apoio aos painéis testados, um
pórtico de aço com altura superior à altura do painel, uma esfera de aço
maciça pesando 0,5 kg, um cabo de aço para sustentá-la, e paquímetro
digital.
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Procedimentos do ensaio
Os corpos de prova foram dispostos apoiados na estrutura vertical
rígida, com o pórtico metálico sustentando a esfera de aço, que tangenciou
a superfície do corpo de prova exatamente ao centro quando em repouso –
figura 6.66.

Figura 6.66 – Corpo de prova preparado para o ensaio de impacto de corpo duro.
Fonte: Foto da autora.

A esfera de aço foi suspensa a uma altura pré-estabelecida para gerar
o impacto da energia desejada e foi solta, atingindo o corpo de prova sem
repiques, conforme a figura 6.67.

Figura 6.67 – Esquema de execução do ensaio de impacto de corpo duro.
Fonte: ABNT, 1990, p.04.
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Foram gerados dez impactos no corpo de prova para cada altura e
energia mostradas na tabela 6.16, referente ao corpo duro de massa
equivalente a 0,5 kg 67 .
Tabela 6.16 – Dados para realização de ensaio de impacto de corpo duro. Fonte: ABNT, 2008
(2), p.22.
Impacto

m (kg)

h (m)

E (J)

Aplicar 10 impactos de corpo duro de
grandes dimensões (esfera de aço) para
cada energia

1,0

1,00

10,00

1,0

2,00

20,00

1,0

3,00

30,00

0,5

0,50

2,50

0,5

0,75

3,75

0,5

1,00

5,00

Aplicar 10 impactos de corpo duro de
pequenas dimensões (esfera de aço)
para cada energia

Foram medidas as profundidades das mossas originadas após cada
impacto de corpo duro, em milímetros, com o auxílio de um paquímetro
digital

de

profundidade,

observando-se

possíveis

falhas,

fissuras,

destacamentos e ruínas.
As figuras a seguir mostram a realização do ensaio.

Figuras 6.68 e 6.69 – Realização do ensaio de impacto de corpo duro.
Fonte: Fotos da autora.

67 De acordo com a NBR 15575, devem-se realizar para este ensaio dez impactos de corpo
duro com uma esfera de aço maciça de 0,5 kg, e dez impactos com uma esfera de aço
maciça de 1 kg, para cada altura determinada na tabela 6.16, a fim de se gerarem
impactos com todas as energias listadas. Contudo, por falta da esfera de aço de 1 kg no
laboratório da universidade, realizaram-se apenas os impactos referentes à esfera de 0,5 kg.
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Resultados
Os resultados são expressos na tabela 6.17.
Tabela 6.17 – Resultados do ensaio de impacto de corpo duro em painéis.
Impacto de corpo duro em painéis - sem revestimento
m (kg)

h (m)

E (J)

Impacto

0,5

0,50

2,50

0,5

0,50

0,5
0,5

Profundidade (mm)

1

CP 1
0

CP 2
0

média
0

2,50

2

0,1

0,2

0,2

0,50

2,50

3

0,2

0,2

0,2

0,50

2,50

4

0,3

0,3

0,3

0,5

0,50

2,50

5

0,3

0,4

0,4

0,5

0,50

2,50

6

0,4

0,6

0,5

0,5

0,50

2,50

7

0,4

0,7

0,6

0,5

0,50

2,50

8

0,5

0,8

0,7

0,5

0,50

2,50

9

0,6

0,8

0,7

0,5

0,50

2,50

10

0,7

0,9

0,8

0,5

0,75

3,75

1

0,3

0,1

0,2

0,5

0,75

3,75

2

0,5

0,1

0,3

0,5

0,75

3,75

3

0,6

0,2

0,4

0,5

0,75

3,75

4

0,7

0,2

0,5

0,5

0,75

3,75

5

0,7

0,2

0,5

0,5

0,75

3,75

6

0,9

0,3

0,6

0,5

0,75

3,75

7

1,3

0,7

1,0

0,5

0,75

3,75

8

1,6

1,1

1,4

0,5

0,75

3,75

9

1,8

1,5

1,7

0,5

0,75

3,75

10

1,8

2,1

2,0

0,5

1,00

5,00

1

0,2

0

0,1

0,5

1,00

5,00

2

0,3

0

0,2

0,5

1,00

5,00

3

0,5

0,1

0,3

0,5

1,00

5,00

4

0,6

0,1

0,4

0,5

1,00

5,00

5

0,9

0,4

0,7

0,5

1,00

5,00

6

1,2

0,5

0,9

0,5

1,00

5,00

7

1,5

0,7

1,1

0,5

1,00

5,00

8

1,9

0,8

1,4

0,5

1,00

5,00

9

2,0

1,0

1,5

0,5

1,00

5,00

10

2,1

1,0

1,6

Ocorrências

Não ocorrência de falhas

Não ocorrência de falhas

Não ocorrência de falhas

Observação visual/táctil após o ensaio
Após o ensaio de impacto de corpo duro, os corpos de prova não
haviam sido transpassados pela esfera de aço maciça utilizada no ensaio,
não se encontravam desintegrados ou rompidos, nem apresentavam frestas
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entre os seus elementos ou fissuras; mantendo-se em perfeitas condições –
figuras 6.70 e 6.71.

Figuras 6.70 e 6.71 – Corpo-de-prova após o ensaio de impacto de corpo duro.
Fonte: Fotos da autora.

Os corpos de prova apresentaram apenas pequenas mossas nos locais
onde foram gerados os impactos, que eram pouco perceptíveis. As figuras
6.72 a 6.75 mostram as mossas geradas pelos impactos de corpo duro nos
corpos de prova.

Figuras 6.72 a 6.75 – Mossas ocasionadas nos painéis após o ensaio de impacto de corpo
duro. Fonte: Fotos da autora.
SALADO, Gerusa de Cássia (2011)
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Conclusões
Percebeu-se por meio do ensaio de impacto de corpo duro que os
danos causados nos corpos de prova foram mínimos, não comprometendo
a sua integridade e estabilidade. Assim sendo, considerou-se que os painéis
de vedação vertical de tubos de papelão propostos por este trabalho
tiveram bom comportamento e boa resistência frente aos impactos de
corpo duro gerados.

6.3. Inspeção da célula-teste
A célula-teste foi projetada e construída conforme se apresentou no
capítulo 5, para possibilitar a avaliação de desempenho técnico e estrutural
do painel de vedação vertical de tubos de papelão proposto por este
trabalho quando submetido a situações reais de exposição. Esta avaliação
considerou exclusivamente os painéis de vedação vertical e, no máximo, as
suas ligações com o radier, a cobertura, a janela e a porta; não sendo estes
elementos foco de análise neste trabalho.
Até o presente momento, os painéis de vedação vertical de tubos de
papelão empregados na célula-teste ficaram expostos a intempéries, sol,
chuva, oscilação de temperaturas, ventos etc por um período de vinte
semanas. Neste período, compreendido entre o começo do mês de
novembro e o fim do mês de março, ocorreu o fim da primavera, a estação
verão inteira, e o início do outono.
Este período apresentou temperaturas bastante elevadas em alguns
dias, com muito sol, mas ao mesmo tempo a quantidade de chuvas foi
significativamente acima do esperado para esta época do ano, o que fez as
temperaturas ficarem abaixo do normal por diversas vezes. Grandes
tempestades e rajadas de vento muito fortes também ocorreram em São
Carlos (SP) neste período. Nestas ocasiões, diversos alagamentos se
formaram pela cidade, prédios foram destelhados e muitas árvores foram
derrubadas pelos ventos fortes.
As figuras a seguir ilustram esses acontecimentos.
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Figuras 6.76 e 6.77 – Temporal e enchente em São Carlos (SP) em 13/03/2011.
Fonte: Fotos da autora.

Figura 6.78 – Prédio destelhado em São Carlos (SP) após temporal com rajadas de ventos em
21/02/2011. Fonte: Foto da autora.

Figura 6.79 – Antena de prédio destruída após temporal com rajadas de ventos em São
Carlos (SP) em 21/02/2011. Fonte: Foto da autora.

SALADO, Gerusa de Cássia (2011)

177

Painel de vedação vertical de tubos de papelão: estudo, proposta e análise de desempenho

Figuras 6.80 e 6.81 – Árvores arrancadas com raiz em São Carlos (SP) em 21/02/2011.
Fonte: Fotos da autora.

A tabela abaixo mostra alguns dados meteorológicos do período
mencionado para a cidade de São Carlos (SP).
Tabela 6.18 – Dados meteorológicos de São Carlos (SP). Fonte: Laboratório de Construção
Civil (EESC-USP), 2011.
Dados meteorológicos São Carlos (SP) - nov./2010-mar./2011
Temperatura (ºC)

Umidade Relativa (%)

Vel. Ventos
(km/h)

Chuva (mm)

Radiação
Solar (W/m²)

mín.

máx.

méd.

mín.

máx.

méd.

máx.

méd.

máx.

méd.

máx.

méd.

13

34

27

18

97

61

98

12

85

7

1328

572

A

célula-teste

passou

por

inspeções

semanais

desde

a

sua

inauguração, sendo ao todo realizadas vinte inspeções até o momento.
Durante estas inspeções a célula-teste foi minuciosamente examinada
interna e externamente através de observação visual e tátil, e com o auxílio
de alguns instrumentos como régua de madeira, por exemplo, para aferir o
alinhamento dos painéis.
Em todas as inspeções foram tiradas fotos de todos os painéis e seus
respectivos detalhes, avariados ou não, para possibilitar a comparação
entre as mesmas ao longo do tempo e acompanhar o surgimento e
progresso de possíveis falhas.
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Os seguintes aspectos dos painéis de vedação vertical de tubos de
papelão foram analisados por meio da célula-teste 68 :
a. Estabilidade e resistência estrutural;
b. Deformações e fissuração 69 ;
c. Estanqueidade e permeabilidade;
d. Durabilidade;
e. Manutenibilidade.
Quanto à estabilidade e resistência estrutural, e ao surgimento de
deformações e fissuração, observaram-se:
- surgimento de frestas e fissuras nos painéis;
- movimentações e deslocamentos dos elementos;
- deflexões da estrutura;
- abaulamento dos painéis;
- quaisquer falhas técnicas ou estruturais.
Quanto à estanqueidade e permeabilidade foram observadas as
eficiências de dois tipos de resinas impermeabilizantes (C e E) aplicadas aos
painéis de vedação vertical, e de dois tipos de proteção ao contato com
água utilizados nas suas bases, feitos com a resina B, como já foi citado
anteriormente.
A planta baixa de disposição dos painéis de vedação vertical,
incluindo estas especificações, é mostrada a seguir:

Objetivava-se, inicialmente, analisar também os desempenhos térmico e acústico dos
painéis de vedação vertical empregados na célula-teste. Porém, devido ao fato da
cobertura da construção não ser executada com material convencional, mas sim
constituída de telhas de fibras vegetais recicladas, pesquisadores especializados na área de
Conforto Ambiental explicaram que os dados obtidos em aferições de desempenho térmico
e acústico não permitiriam saber quanto destes valores seriam em decorrência dos painéis
de vedação exclusivamente, por não se conhecer previamente o desempenho da
cobertura utilizada. Em consequência disso, decidiu-se não realizar estas avaliações.
69 A estabilidade e resistência estrutural, assim como o surgimento de deformações e
fissuração foram avaliados também por meio dos ensaios técnicos realizados, como
mostrou-se em 6.2.
68
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N

Figura 6.82 – Planta baixa de disposição dos painéis de vedação vertical da célula-teste.
Fonte: Desenho da autora.

A observação referente à estanqueidade e permeabilidade também
foi feita em dias de chuva com diferentes intensidades e duração, durante e
após o fenômeno, além das datas das inspeções semanais. Foram
verificados:
-

ocorrência

de

infiltrações

que

causassem

borrifamentos,

escorrimentos ou formação de gotas de água na face interna dos painéis;
- ocorrência de manchas de umidade internas e/ou externas.
Outros aspectos gerais foram observados durante as inspeções na
célula-teste:
- delaminação ou destacamento de partes;
- degradação dos componentes;
- desenvolvimento de bolor;
- quaisquer danos causados pela agressividade do meio ambiente;
- local, tamanho, causa e gravidade das ocorrências;
- aumento/redução/cessação das ocorrências;
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- implicações posteriores das ocorrências nos painéis.
Com base nas inspeções técnicas realizadas na célula-teste, pode-se
formar

uma

noção

a

respeito

de

questões

de

durabilidade 70

e

manutenibilidade, que serão expostas através de considerações ao fim
dessa avaliação.
Quanto a todos os aspectos listados acima, a tabela abaixo apresenta
o resultado das inspeções realizadas:
Tabela 6.19 – Resultados das inspeções na célula-teste após vinte semanas.
Inspeção na célula-teste (20 semanas)
Aspectos

Ocorrência

Estabilidade e segurança estrutural
Surgimento de frestas e fissuras

Não

Movimentações e deslocamentos dos elementos

Não

Deflexões da estrutura

Não

Abaulamento dos painéis

Não

Outras falhas técnicas ou estruturais

Não

Estanqueidade e permeabilidade
Infiltrações com borrifamentos, escorrimentos ou
formação de gotas de água internamente

Não
Sim
(externas)

Manchas de umidade internas e/ou externas

Outros
Delaminação ou destacamento de partes

Não

Degradação dos componentes

Não

Desenvolvimento de bolor

Não

Danos causados pela agressividade do meio ambiente

Não

Por conseguinte, com relação às manchas de umidade observadas
nos painéis de vedação vertical da célula-teste, a tabela 6.20 apresenta
mais detalhes.

Sabe-se que, em termos de durabilidade, a NBR 15575 determina que as conclusões sejam
tiradas após um período de pelo menos dois anos de avaliação de uma célula-teste; e que
a manutenibilidade está associada à anterior.
70
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Tabela 6.20 – Manchas de umidade na célula-teste após vinte semanas.
Manchas de umidade internas e/ou externas
Painéis

Resina Proteção Local das
usada na base manchas

Início das
manchas

Situação atual

Base Ext.

3ª Semana

Muitas manchas

1 (L)

E

capeado

2 (L)

C

pintado

3 (S)

C

capeado

4 (S)

E

pintado

5 (O)

E

capeado

6 (O)

C

pintado

7 (N)

C

capeado

8 (N)

E

pintado

Face Ext. 15ª Semana
Base Ext.

6ª Semana

Poucas manchas embaixo
Imperceptível

Face Ext. 15ª Semana

Poucas manchas embaixo

Base Ext. 12ª Semana

Imperceptível

Face Ext.

Sem manchas

Base Ext.

5ª Semana

Face Ext. 7ª Semana
Base Ext. 7ª Semana
Face Ext. 6ª Semana
Base Ext. 7ª Semana
Face Ext.
Base Ext. 12ª Semana
Face Ext.
Base Ext.

7ª Semana

Face Ext. 11ª Semana

Muitas manchas
Pouquíssimas manchas embaixo
Muitas manchas
Muitas manchas em todo painel
Imperceptível
Sem manchas
Imperceptível
Sem manchas
Muitas manchas
Pouquíssimas manchas embaixo e no meio

Pela tabela 6.19, pode-se perceber que as únicas ocorrências nos
painéis de vedação vertical da célula-teste até o presente momento foram
o surgimento de manchas de umidade nas faces externas dos painéis e a
absorção de umidade por suas bases.
Com relação às bases dos painéis, a tabela 6.20 mostra que entre os
painéis que as tiveram capeadas com a resina B, os orientados para Leste e
Oeste apresentaram absorção de umidade nestes locais mais cedo (entre as
3ª e 7ª semanas), e os orientados para Norte e Sul apresentaram absorção
de umidade pela base apenas na 12ª semana. Isso deve ter ocorrido pela
ação dos raios solares sobre a massa de calafetação nos painéis para Leste
e Oeste.
Quanto aos painéis que tiveram as suas bases apenas pintadas com a
resina B, não percebeu-se diferença, sendo que todos apresentaram
absorção de umidade pelas bases entre as 5ª e 7ª semanas.
Porém, evidencia-se que o capeamento feito com a resina B melhorou
o desempenho dos painéis orientados para Norte e Sul, reduzindo a
absorção de umidade por suas bases.
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No que diz respeito às faces dos painéis, a resina C (com duplo filtro
solar) conferiu melhor desempenho do que a resina E (comum). Entre os
painéis revestidos com a resina E, o primeiro a apresentar manchas de
umidade foi o orientado para Oeste, seguido dos orientados para Sul, Norte
e Leste, nesta ordem. Quanto aos painéis revestidos com a resina C, até o
momento, apenas o painel orientado para Leste apresentou algumas
manchas de umidade, a partir da 15ª semana. Acredita-se que a radiação
solar e os ventos vindos do Oeste durante as tempestades, tenham
interferência nestas ocorrências.
Inicialmente, todas as manchas de umidade percebidas tanto nas
bases dos painéis quanto nas suas faces secavam com o sol e calor e
desapareciam. Com o passar do tempo, estas manchas foram deixando
marcas nos painéis; mas percebe-se que são superficiais, ou seja, aparentam
apenas uma degradação da resina impermeabilizante e não uma
degradação dos tubos de papelão.
Não foram detectados formação de bolor, descamação, bolhas de
umidade, ou qualquer outro sinal de degradação do material. Internamente,
não surgiram manchas de umidade nas faces dos painéis. Poucas vezes
percebeu-se uma pequena absorção de umidade nas suas bases,
internamente, que acabou secando.
De qualquer maneira, estas ocorrências foram consideradas sem
gravidade, uma vez que não comprometeram os painéis de vedação
vertical empregados na célula-teste, nem reduziram a sua estabilidade e
segurança estrutural.
As figuras a seguir mostram de forma comparativa o estado inicial e o
estado atual da célula-teste, em todas as suas fachadas, painéis de
vedação vertical e seus respectivos detalhes; comprovando as informações
relatadas nas tabelas acima.
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Fachada Leste

Figuras 6.83 e 6.84 – Fachada Leste da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Fachada Sul

Figuras 6.85 e 6.86 – Fachada Sul da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Fachada Oeste

Figuras 6.87 e 6.88 – Fachada Oeste da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.
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Fachada Norte

Figuras 6.89 e 6.90 – Fachada Norte da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Painéis 1 e 2 (Face Leste)

Figuras 6.91 e 6.92 – Painéis 1 e 2 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.93 e 6.94 – Painel 1 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.
SALADO, Gerusa de Cássia (2011)
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Figuras 6.95 e 6.96 – Parte inferior do painel 1 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.97 e 6.98 – Painel 2 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.99 e 6.100 – Parte inferior do painel 2 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.
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Painéis 3 e 4 (Face Sul)

Figuras 6.101 e 6.102 – Painéis 3 e 4 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.103 e 6.104 – Painel 3 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.105 e 6.106 – Parte inferior do painel 3 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.
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Figuras 6.107 e 6.108 – Painel 4 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.109 e 6.110 – Parte inferior do painel 4 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Painéis 5 e 6 (Face Oeste)

Figuras 6.111 e 6.112 – Painéis 5 e 6 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.
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Figuras 6.113 e 6.114 – Painel 5 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.115 e 6.116 – Parte inferior do painel 5 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.117 e 6.118 – Parte mediana do painel 5 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.
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Figuras 6.119 e 6.120 – Parte superior do painel 5 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.121 e 6.122 – Painel 6 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.123 e 6.124 – Parte inferior do painel 6 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.
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Painéis 7 e 8 (Face Norte)

Figuras 6.125 e 6.126 – Painéis 7 e 8 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.127 e 6.128 – Painel 7 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.129 e 6.130 – Parte inferior do painel 7 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.
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Figuras 6.131 e 6.132 – Painel 8 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.133 e 6.134 – Parte inferior do painel 8 da célula-teste – estados inicial e atual.
Fonte: Fotos da autora.

Faces internas dos painéis
Internamente, praticamente não surgiram ocorrências. Por isso, são
apresentadas apenas as fotos da situação atual 71 .

Devido às pequenas dimensões internas da célula-teste, as fotos tiveram de ser tiradas em
ângulo.
71
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Figuras 6.135 e 6.136 – Painéis 2-3 e 4-5 da célula-teste internamente – estado atual.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.137 e 6.138 – Parte inferior dos painéis 2 e 3 da célula-teste internamente – estado
atual. Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.139 e 6.140 – Parte inferior dos painéis 4 e 5 da célula-teste internamente – estado
atual. Fonte: Fotos da autora.
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Figuras 6.141 e 6.142 – Painéis 6-7 e 8-1 da célula-teste internamente – estado atual.
Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.143 e 6.144 – Parte inferior dos painéis 6 e 7 da célula-teste internamente – estado
atual. Fonte: Fotos da autora.

Figuras 6.145 e 6.146 – Parte inferior dos painéis 8 e 1 da célula-teste internamente – estado
atual. Fonte: Fotos da autora.

194

SALADO, Gerusa de Cássia (2011)

Painel de vedação vertical de tubos de papelão: estudo, proposta e análise de desempenho

6.4. Avaliação de desempenho do painel proposto
A avaliação de desempenho técnico e estrutural do painel de
vedação vertical de tubos de papelão tem como objetivo principal concluir
se este é apto ao seu emprego na construção civil no Brasil.
Como ponto de partida para esta avaliação usou-se a NBR 15575 Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho (ABNT, 2008),
por ser a única norma técnica brasileira que trata da avaliação de
desempenho das construções; mas vale ressaltar que o projeto desenvolvido
por este trabalho não foi feito para ser empregado exclusivamente em
edificações habitacionais ou outro uso em específico.
Esta avaliação levou em consideração os dados obtidos por meio dos
ensaios técnicos realizados em laboratório e das inspeções feitas na célulateste construída. Dessa forma, pode-se verificar o desempenho geral do
painel proposto neste trabalho e sugerir alguns usos e aplicações para o
mesmo.
A NBR 15575 – Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos –
Desempenho - é composta por seis partes, porém, as que interessam para
este trabalho são:
- Parte 1: Requisitos gerais;
- Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e
externas.
Esta norma enfoca as exigências dos usuários 72 para o edifício
habitacional e seus sistemas, quanto ao seu comportamento em uso. Para
estabelecer o desempenho, a norma define requisitos 73 (qualitativos),
critérios 74 (quantitativos ou premissas) e métodos de avaliação. No caso do

72 Segundo a NBR 15575, exigências dos usuários são o conjunto de necessidades do usuário
do edifício habitacional a serem satisfeitas por este (e seus sistemas), de modo a cumprir
com suas funções.
73 Requisitos de desempenho são as condições, ou atributos qualitativos, que o edifício
habitacional e seus sistemas devem possuir, para que possam satisfazer as exigências dos
usuários (ABNT, 2008).
74 Os critérios de desempenho são as especificações quantitativas dos requisitos de
desempenho, expressos através de quantidades mensuráveis (ABNT, 2008).
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desempenho ser considerado satisfatório, a NBR 15575 ainda o classifica com
nível mínimo, intermediário ou superior 75 .
Conforme se mencionou no início deste capítulo, os aspectos
analisados nesta avaliação de desempenho são:
a. Segurança estrutural;
b. Estanqueidade e permeabilidade;
c. Durabilidade;
d. Manutenibilidade.
Ao

mesmo

tempo,

esclareceu-se

que

a

estanqueidade

e

a

permeabilidade não seriam testadas segundo as diretrizes da NBR 15575,
devido às limitações deste trabalho e a não se considerar essencial para os
objetivos do mesmo; sendo testadas por meio de outros ensaios técnicos
realizados em laboratório e da construção da célula-teste.
De forma análoga, a NBR 15575 determina que conclusões a respeito
da durabilidade sejam elaboradas somente após dois anos de avaliação da
célula-teste. E, quanto à manutenibilidade, esta possui relações diretas com
a durabilidade.
Sendo assim, estes três quesitos foram avaliados de maneira geral e,
em

especial

com

relação

aos

dois

últimos,

foram

feitas

apenas

considerações aos seus respeitos.
Segurança estrutural
A segurança estrutural foi avaliada conforme a NBR 15575-4,
considerando a vedação vertical de tubos de papelão proposta por este
trabalho como paredes leves (G ≤ 60 kg/m²), com o intuito de verificar se os
painéis de tubos de papelão e as vedações constituídas com estes possuem
desempenho técnico satisfatório para serem empregados no Brasil tanto
com função estrutural como com função de vedação.
Os requisitos avaliados foram:
1. Estabilidade e resistência estrutural:

A avaliação feita neste trabalho sobre o desempenho técnico e estrutural dos painéis de
vedação vertical de tubos de papelão propostos, com base na NBR 15575, não possibilitou
utilizar esta classificação.

75
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Critérios da NBR 15575:
1.1. Vedações verticais internas não estruturais solicitadas por cargas
permanentes
toleráveis,

e

só

podem

apresentar

deslocamentos

fissuras

residuais

que

ou

deslocamentos

não

impeçam

o

funcionamento dos componentes;
1.2. Vedações verticais externas não estruturais solicitadas por cargas
horizontais só podem apresentar fissuras ou deslocamentos toleráveis,
dh ≤ h/125 sem ocorrência de falhas, e dhr ≤ h/1750

76 .

1.3. Com relação à função estrutural, a norma remete à parte 2 da
mesma que determina, além de evitar a ruína da estrutura pela
ocorrência de algum estado-limite último, os seguintes critérios:
- As estruturas devem ser projetadas e construídas atendendo aos
requisitos da NBR 15575, e considerando as especificidades registradas
nas normas brasileiras vigentes;
- No estado-limite último, o desempenho estrutural deve ser verificado
pelas normas brasileiras de projeto estrutural específicas.
Avaliação:
1.1.

De acordo com as inspeções realizadas na célula-teste não
foram identificados deslocamentos ou fissuras que impeçam o
funcionamento dos componentes;

1.2.

Pelas inspeções na célula-teste não foram identificadas fissuras
ou deslocamentos devido à ação de cargas horizontais;

1.3.

Não existem normas técnicas específicas que considerem o
material em estudo neste trabalho aplicado na construção civil.
Portanto, para que este possa ser empregado com função
estrutural no Brasil, deve-se utilizar como base os resultados dos
ensaios realizados por este trabalho (adicionados de um
coeficiente de segurança) e demais fontes confiáveis, se houver,
respeitando os limites do material, as determinações da
NBR15575 e, na medida do possível, de outras normas técnicas
que possam auxiliar.

76

dh é o deslocamento horizontal e dhr é o deslocamento horizontal residual.
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Quanto aos ensaios realizados em laboratório, os painéis de vedação
vertical de tubos de papelão apresentaram resistência à compressão
simples de 5000 kgf a 6000 kgf, ou seja, de 4100 kgf a 5000 kgf por
metro linear, e estabilidade estrutural até estas cargas, o que os torna
aptos para a função estrutural, além de vedação, e o que se
comprovou pela construção da célula-teste.
Conclusão: Desempenho satisfatório para vedações com e sem
função estrutural, respeitando-se as características e limitações de
resistência do material.
2. Deslocamentos e fissuração:
Critérios da NBR 15575-4:
Os critérios estabelecidos pela NBR 15575-4 são os mesmos para o
requisito anterior.
Avaliação:
Considera-se a mesma avaliação citada para o requisito anterior.
Conclusão: Desempenho satisfatório para vedações com e sem
função estrutural, respeitando-se as características e limitações de
resistência do material.
3. Impacto de corpo mole para edificações com mais de um
pavimento:
Critérios da NBR 15575-4:
3.1. Vedações verticais externas sem função estrutural constituídas por
elementos leves (G ‹ 60kg/m²)

77 :

a) sob impactos externos de 240J, não devem apresentar falhas,
dh ≤ h/62,5, dhr ≤ h/312,5;
b) sob impactos externos de 360J, não devem apresentar falhas;
c) sob impactos externos de 720J, não deve ocorrer ruptura ou
instabilidade.
3.2. Vedações verticais externas com função estrutural:

77

G é o peso próprio da vedação vertical, expresso em kg/m².
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a) sob impactos internos de 120J, não devem apresentar falhas,
dh ≤ h/250, dhr ≤ h/1250;
b) sob impactos internos de 180J, não devem apresentar falhas;
c) sob impactos internos de 240J e 480J, não deve ocorrer ruptura ou
transpasse do corpo percussor do impacto;
d) sob impactos externos de 120J e 180J, não devem apresentar
falhas;
e) sob impactos externos de 240J, não devem apresentar falhas,
dh ≤ h/250, dhr ≤ h/1250;
f) sob impactos externos de 360J e 480J, não devem apresentar falhas;
g) sob impactos externos de 720J e 960J, não deve ocorrer ruptura.
3.3. Vedações verticais internas sem função estrutural:
a) sob impactos de 60J, não devem apresentar falhas, dh ≤ h/62,5,
dhr ≤ h/625;
b) sob impactos de 120J são admitidas falhas localizadas, mas não
deve ocorrer ruína.
3.4. Vedações verticais internas com função estrutural:
a) sob impactos de 60J, não devem apresentar falhas;
b) sob impactos de 120J, não devem apresentar falhas, dh ≤ h/250,
dhr ≤ h/1250;
c) sob impactos de 180J, não devem apresentar falhas generalizadas;
d) sob impactos de 240J são admitidas falhas localizadas;
e) sob impactos 360J, não deve ocorrer ruptura.
Avaliação:
3.1. Vedações verticais externas sem função estrutural constituídas por
elementos leves (G ‹ 60kg/m²)
a) sob impactos externos de 240J apresentaram falhas localizadas e
deslocamentos acima do permitido;
b) sob impactos externos de 360J apresentaram falhas localizadas;

SALADO, Gerusa de Cássia (2011)

199

Painel de vedação vertical de tubos de papelão: estudo, proposta e análise de desempenho

c) não atingiram o impacto de 720J.
3.2. Vedações verticais externas com função estrutural:
a) sob impactos internos de 120J não apresentaram falhas, mas os
deslocamentos horizontais foram acima do permitido;
b) sob impactos internos de 180J, não apresentaram falhas;
c) sob impactos internos de 240J e 480J não ocorreu ruptura ou
transpasse do corpo percussor do impacto;
d) sob impactos externos de 120J e 180J não apresentaram falhas;
e)

sob

impactos

externos

de

240J

apresentaram

falhas

e

deslocamentos horizontais acima do permitido;
f) sob impactos externos de 360J e 480J apresentaram falhas;
g) não atingiram os impactos externos de 720J e 960J.
3.3. Vedações verticais internas sem função estrutural:
a) sob impactos de 60J não apresentaram falhas, mas o deslocamento
horizontal instantâneo foi acima do permitido;
b) sob impactos de 120J não apresentaram falhas localizadas, nem
ocorreu ruína.
3.4. Vedações verticais internas com função estrutural:
a) sob impactos de 60J não apresentaram falhas;
b) sob

impactos

de

120J

não

apresentaram

falhas, mas

os

deslocamentos horizontais foram acima do permitido;
c) sob impactos de 180J não apresentaram falhas;
d) sob impactos de 240J apresentaram falhas localizadas admitidas;
e) sob impactos 360J não ocorreu ruptura.
Pela aplicação dos parâmetros da NBR 15575-4 para este requisito,
obteve-se os seguintes resultados para a avaliação de desempenho
dos painéis propostos por este trabalho, para:
Vedação

interna

com

e

sem

função

estrutural:

apenas

um

deslocamento horizontal ocorreu acima do permitido, mas satisfez aos
demais critérios.
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Vedações verticais externas com função estrutural: até o item d
apenas se extrapolou em alguns deslocamentos horizontais, mas não
satisfez aos demais itens.
Vedações verticais externas sem função estrutural constituídas por
elementos leves (G ‹ 60kg/m²): não satisfez a nenhum dos itens.
De acordo com a NBR 15575-4, os painéis propostos por este trabalho
seriam reprovados neste requisito. Contudo, deve-se enfatizar que os
parâmetros da norma utilizada não foram elaborados considerando o
material em estudo neste trabalho ou outros materiais alternativos, mas
apenas os materiais convencionais.
Por outro lado, deve-se considerar que este foi o ensaio técnico que
mais surpreendeu pelo comportamento do material, uma vez que se
pode perceber que os painéis de vedação vertical de tubos de
papelão possuem grande elasticidade e tenacidade, tanto que não
atingiram a ruptura, nem tiveram a sua integridade e estabilidade
comprometidas.
Desconsiderou-se, portanto, os itens reprovados pela norma para este
requisito, até pelo fato de em geral serem em relação aos
deslocamentos horizontais.
Conclusão: Desempenho satisfatório para vedações com e sem
função estrutural, respeitando-se as características e limitações do
material.
4. Impacto de corpo mole para edificações térreas:
Critérios da NBR 15575-4:
4.1. Vedações verticais externas sem função estrutural constituídas por
elementos leves (G ‹ 60kg/m²):
a) sob impactos externos de 120J e 180J, não devem apresentar falhas,
dh ≤ h/62,5, dhr ≤ h/312,5;
b) sob impactos externos de 360J, não deve ocorrer ruptura ou
transpasse do corpo percussor do impacto.
4.2. Vedações verticais externas com função estrutural:
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a) sob impactos internos de 120J, não devem apresentar falhas,
dh ≤ h/250, dhr ≤ h/1250;
b) sob impactos internos de 180J, não devem apresentar falhas;
c) sob impactos internos de 240J e 480J, não deve ocorrer ruína ou
transpasse do corpo percussor do impacto;
d) sob impactos externos de 120J e 180J, não devem apresentar
falhas;
e) sob impactos externos de 240J, não devem apresentar falhas,
dh ≤ h/250, dhr ≤ h/1250;
f) sob impactos externos de 360J e 480J, não deve ocorrer ruptura;
g) sob impactos externos de 720J, não deve ocorrer ruína.
Avaliação:
4.1. Vedações verticais externas sem função estrutural constituídas por
elementos leves (G ‹ 60kg/m²):
a) sob impactos internos de 120J não apresentaram falhas, mas os
deslocamentos horizontais foram acima do permitido;
b) sob impactos externos de 360J não ocorreu ruptura ou transpasse
do corpo percussor do impacto.
4.2. Vedações verticais externas com função estrutural:
a) sob impactos internos de 120J não apresentaram falhas, mas os
deslocamentos horizontais foram acima do permitido;
b) sob impactos internos de 180J não apresentaram falhas;
c) sob impactos internos de 240J e 480J não ocorreu ruína ou
transpasse do corpo percussor do impacto;
d) sob impactos externos de 120J e 180J não apresentaram falhas;
e) sob impactos externos de 240J, apresentaram falhas localizadas e os
deslocamentos horizontais foram acima do permitido;
f) sob impactos externos de 360J e 480J não ocorreu ruptura;
g) não atingiram o impacto externo de 720J.
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Pela aplicação dos parâmetros da NBR 15575-4 para este requisito,
obteve-se os seguintes resultados para a avaliação de desempenho
dos painéis propostos por este trabalho, para:
Vedações verticais externas sem função estrutural: atenderam aos
critérios, exceto os deslocamentos horizontais que foram acima do
permitido.
Vedações verticais externas com função estrutural: não satisfizeram ao
critério e nem aos parâmetros de deslocamentos horizontais dos
demais itens, mas atenderam a todos os outros critérios com relação à
apresentação de falhas, ocorrência de ruptura, ruína e transpasse do
corpo percussor do impacto.
De acordo com a NBR 15575-4, os painéis propostos por este trabalho
também seriam reprovados neste requisito, devido aos deslocamentos
horizontais terem sido acima do permitido.
Contudo, as mesmas observações tecidas para o requisito anterior são
válidas neste caso. Desconsiderou-se, portanto, os itens reprovados
pela norma para este requisito, elevando-se a consideração aos
ensaios realizados em laboratório.
Conclusão: Desempenho satisfatório para vedações com e sem
função estrutural, respeitando-se as características e limitações do
material.
5. Impacto de corpo duro:
Critérios da NBR 15575-4:
5.1. Vedações verticais externas:
a) sob impactos internos de 2,5J, não devem apresentar falhas;
b) sob impactos internos de 10J, não deve ocorrer ruptura ou
transpasse do corpo percussor do impacto;
c) sob impactos externos de 3,75J, não devem apresentar falhas
inclusive no revestimento;
d) sob impactos externos de 20J, não deve ocorrer ruptura ou
transpasse do corpo percussor do impacto.
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5.2. Vedações verticais internas:
a) sob impactos de 2,5J, não devem apresentar falhas;
b) sob impactos de 10J, não deve ocorrer ruptura ou transpasse do
corpo percussor do impacto.
Avaliação:
5.1. Vedações verticais externas:
a) sob impactos internos de 2,5J não apresentaram falhas;
b) não foram realizados os impactos internos de 10J;
c) sob impactos externos de 3,75J não apresentaram falhas;
d) não foram realizados os impactos internos de 20J.
5.2. Vedações verticais internas:
a) sob impactos de 2,5J não apresentaram falhas;
b) não foram realizados os impactos internos de 10J.
Com exceção dos impactos que não foram possíveis de serem
realizados por falta da esfera de aço de 1 kg, os painéis propostos por
este

trabalho

atenderam

muito

bem

a

todos

os

critérios

e,

conseqüentemente, seriam aprovados pela NBR 15575, neste requisito.
Conclusão: Desempenho satisfatório para vedações com e sem
função estrutural, respeitando-se as características e limitações do
material.
Estanqueidade e permeabilidade
Como estes aspectos não foram testados conforme as diretrizes da
NBR 15575-4, também não foi possível avaliá-los por esta norma.
Mesmo assim, tomou-se como base para a avaliação de desempenho
dos painéis de vedação vertical de tubos de papelão a respeito destes
aspectos os requisitos determinados para estes na norma referida, que são:
1. As vedações verticais externas devem ser estanques à água
proveniente de chuvas incidentes ou de outras fontes;
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2. As vedações verticais externas e internas não devem permitir a
infiltração de água, através de suas faces, quando em contato
com áreas molháveis e molhadas.
Avaliação:
Sendo a avaliação de desempenho dos painéis de vedação vertical
de tubos de papelão a respeito destes aspectos feita considerando-se
os resultados dos ensaios técnicos realizados em laboratório e das
inspeções na célula-teste, tem-se:
No que diz respeito aos ensaios realizados em laboratório, o ideal seria
que as resinas impermeabilizantes testadas apresentassem menor
índice de absorção de umidade. Entretanto, mesmo assim decidiu-se
testar as duas que apresentaram melhores resultados na célula-teste,
por serem facilmente encontradas no comércio em geral, a fim de
verificar o seu desempenho frente às intempéries.
As inspeções na célula-teste evidenciaram a absorção de umidade
pelas bases dos painéis a partir da 3ª semana e o surgimento de
manchas de umidade nas suas faces externas a partir da 7ª semana, o
que foi considerado precoce; embora internamente não tenham tido
ocorrências.
Como resultado das inspeções na célula-teste também se constatou
que a resina C (com duplo filtro solar) apresentou melhor desempenho
com relação à resina E (comum).
Conquanto, apesar de três dos quatro painéis de vedação vertical
revestidos com esta resina até o momento não apresentarem
manchas de umidade em suas faces externas, sabe-se que isso poderá
ocorrer em breve, haja visto que um painel já apresentou estas
manchas.
Ao mesmo tempo, o sistema de capeamento proposto para evitar a
absorção de água pela base dos elementos não funcionou da forma
como se desejava; embora mostrou-se melhor que apenas o
revestimento fino e superficial feito com um pincel nos outros painéis.
A absorção de umidade pelos painéis de vedação vertical da célulateste não gerou bolor, descamação, bolhas de umidade, ou qualquer
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outro sinal de degradação dos tubos de papelão. Desse modo, as
manchas de umidade ocorridas aparentam ser superficiais, ou seja,
apenas uma degradação das próprias resinas impermeabilizantes.
O mais importante é que estas ocorrências não comprometeram os
painéis de vedação vertical empregados na célula-teste, nem
reduziram a sua estabilidade e segurança estrutural e, por isso, foram
consideradas sem gravidade.
Não obstante, sabe-se que este é um fator que pode reduzir a vida útil
de uma construção ou o seu desempenho em longo prazo, além de
requerer manutenções com mais freqüência e, desse modo, deve ter
o

seu

desempenho

reprovado

para

construções

permanentes

expostas à intempéries.
Considerando que os painéis de vedação vertical propostos por este
trabalho possuem resistência e desempenho para serem empregados
em construções internas e externas, com e sem função estrutural,
como se relatou acima, isso não pode se tornar inviável pela
sensibilidade do material perante umidade.
Faz-se necessário, portanto, continuar pesquisando e testando outros
tipos de resinas impermeabilizantes que possam solucionar melhor a
questão da absorção de umidade pelos tubos de papelão e
possibilitar resistência ao material quando em contato com umidade.
Conclusão:

Desempenho

não

satisfatório

para

construções

permanentes expostas a intempéries.
Durabilidade e manutenibilidade
A NBR 15575 determina que conclusões a respeito da durabilidade de
um componente ou sistema construtivo a partir da avaliação de uma célulateste sejam elaboradas somente após dois anos. Além disso, percebe-se
através da NBR 15575 que a manutenibilidade possui relações diretas com a
durabilidade.
Entretanto, apesar da célula-teste construída para este trabalho ter
sido inspecionada por apenas vinte semanas até este momento, algumas
considerações puderam ser elaboradas sobre estes aspectos tomando-se
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como base os requisitos determinados para estes na norma referida, que
são:
1. Manter a capacidade funcional do edifício e de seus sistemas
durante a vida útil de projeto, desde que sejam realizadas as
intervenções de manutenção preestabelecidas;
2. Manter a capacidade do edifício e de seus sistemas e permitir ou
favorecer as inspeções prediais, bem como as intervenções de
manutenção

previstas

no

manual

de

operação,

uso

e

manutenção, com menores custos.
A NBR 15575 estabelece, ainda, vida útil de projeto mínima de 20 anos
para vedações verticais internas e de 40 anos para vedações verticais
externas.
Concomitantemente, a norma estabelece vida útil de projeto mínima
de 10 anos para construções temporárias e de 30 anos para
construções permanentes.
Avaliação:
Sendo a avaliação de desempenho dos painéis de vedação vertical
de tubos de papelão a respeito destes aspectos feita considerando-se
os resultados dos ensaios técnicos realizados em laboratório e das
inspeções na célula-teste, tem-se:
Primeiramente, há de se considerar que os tempos mínimos de vida útil
estabelecidos pela NBR 15575 tanto para vedações como para
edificações em geral foram estabelecidos com base em materiais de
construção, componentes e sistemas construtivos convencionais 78 .
Ao mesmo tempo que a referida norma admite que partes diferentes
de uma mesma construção podem ter vidas úteis diferentes, falta
admitir que a vida útil está diretamente relacionada às condições de
exposição, uso e manutenção. No entanto, a norma é taxativa com
relação aos tempos de vida útil das construções.

A NBR 15575 não considera os materiais alternativos em suas disposições. Esta é uma
atitude que não condiz com os incentivos necessários à busca pela sustentabilidade,
reciclagem e geração de novos materiais de construção, não contribuindo com as
inúmeras pesquisas que vêm sendo desenvolvidas em diversas universidades no Brasil e ao
desenvolvimento destas.
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Não obstante, os resultados obtidos por meio dos ensaios técnicos
realizados neste trabalho, assim como a observação a respeito do
comportamento dos painéis de vedação vertical, e as inspeções na
célula-teste até o momento permitem afirmar que estes possuem
desempenho

técnico

suficiente

para

comporem

construções

permanentes 79 .
No entanto, sabe-se que a absorção de umidade pelo material é um
fator que pode reduzir a sua vida útil, principalmente quando
empregado em ambientes externos, e o seu desempenho ao longo do
tempo, requerendo manutenções com mais freqüência.
Desse modo, considera–se necessário pesquisar e testar outros tipos de
resinas impermeabilizantes que possam solucionar melhor essa questão
e possibilitar vida útil longa aos painéis expostos às intempéries e maior
intervalo entre as manutenções.
Por outro lado, as condições de exposição dos painéis de vedação
vertical de tubos de papelão podem ser a chave para solucionar esta
questão, pois podem ser definidas em projeto de modo que resolvam
esse problema por si só, garantindo vida útil bastante longa a estes
componentes.
Conclusão: É necessário continuar as inspeções na célula-teste até
que se complete 2 anos para se poder elaborar conclusões mais
consistentes a respeito da durabilidade e manutenibilidade dos painéis
de vedação vertical de tubos de papelão propostos por este trabalho,
quando expostos à intempéries, não só no que diz respeito à
impermeabilização dos mesmos, mas também às implicações que
esta poderá gerar à sua segurança e resistência estrutural.

Frisa-se que o permanente, neste caso, por se tratar de um material alternativo e
inovador, pode significar vida útil diferente da estipulada pela NBR 15575.
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6.5. Considerações finais sobre o desempenho do
painel proposto
O desempenho de um componente construtivo é resultante do
desempenho dos materiais que o constituem somado ao desempenho do
sistema construtivo proposto, com relação a um determinado uso ou
situações de exposição.
A avaliação de desempenho dos painéis de vedação propostos por
este trabalho, exposta acima, levou em consideração os resultados obtidos
por meio dos ensaios técnicos realizados em laboratório e das inspeções da
célula-teste, e os requisitos e critérios estabelecidos na NBR 15575 - Edifícios
habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho.
Como resultado desta avaliação, pode-se dizer que os painéis de
vedação vertical de tubos de papelão propostos tiveram seu desempenho
considerado satisfatório quanto à segurança e resistência estrutural.
Desse modo, pode-se indicar o seu uso em vedações verticais tanto
com função de vedação, ou painéis divisórios, como com função de
estrutura. O seu emprego em construções com vários pavimentos pode ser
feito com a função de vedação; porém, para este caso, a função estrutural
não foi testada por este trabalho.
Existe a ressalva de se respeitarem as características e limitações de
resistência desse componente construtivo na escolha do tipo de cobertura a
ser adotada 80 , no caso de emprego com função estrutural, e demais
solicitações que possam ocorrer devido ao uso que tenha a construção,
independente da função de seu emprego.
Em situações que exijam segurança e resistência estrutural acima da
apresentada pelos painéis de vedação vertical propostos neste trabalho,
pode-se utilizá-los apenas para vedação, em associação com uma estrutura
primária feita de outro material, como por exemplo, a madeira.

No anexo C é apresentada uma tabela com os pesos próprios de diversos tipos de
coberturas comumente utilizados em construções.
80
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Referindo-se

aos

aspectos

estanqueidade/permeabilidade

e

durabilidade/manutenibilidade, evidenciou-se uma importante relação
entre ambos para o sistema construtivo proposto.
Assim sendo, ficou nítida a necessidade de pesquisar e testar outros
tipos de resinas impermeabilizantes que possam evitar a absorção de
umidade pelos tubos de papelão de maneira mais eficiente, e possibilitar a
este material durabilidade e vida útil longa mesmo tendo contato com
umidade, além de maior intervalo entre as manutenções nos painéis de
vedação vertical de tubos de papelão desenvolvidos por este trabalho.
Desse modo, de acordo com a avaliação de desempenho realizada
para estes, por enquanto pode-se indicar o seu uso em ambientes internos
para construções permanentes e, principalmente para as temporárias, e em
ambientes externos com exposição às intempéries apenas para construções
temporárias.
Por outro lado, como se sabe que os problemas referentes à
estanqueidade e permeabilidade estão associados às condições de
exposição dos painéis de vedação vertical, podem-se propor soluções em
projeto que os evitem. No caso de áreas externas uma opção é proteger os
painéis de vedação vertical com grandes beirais, brises, ou outros elementos.
No caso de ambientes internos, as áreas úmidas devem ser executadas com
outro material ou revestidas com painéis resistentes à água.
Cabe aqui salientar que o uso dos painéis de tubos de papelão
propostos por este trabalho em vedações internas e áreas secas aumenta a
sua durabilidade, por estarem protegidos dos agentes agressivos do meio e
umidade;

podendo,

inclusive,

serem

utilizados

sem

revestimento

impermeabilizante, dependendo do caso, e favorecendo a sustentabilidade
ambiental ao se usar o material puro.
E, retomando a ideia de que as vedações verticais compõem o
subsistema que mais demanda recursos naturais para a sua construção e
mais gera resíduos após uma possível demolição, vale ressaltar que
geralmente as vedações verticais internas possuem volume maior que as
vedações verticais externas. Portanto, mesmo que os painéis de tubos de
papelão propostos por este trabalho sejam empregados apenas em
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ambientes

internos,

numa

construção,

a

contribuição

para

a

sustentabilidade ambiental será bastante significativa.
Quanto
(residencial,

ao

seu

comercial,

emprego
escolar

em
etc),

edificações
devem-se

com
levar

usos
em

diversos

conta

as

características dos painéis de vedação vertical propostos, com relação às
necessidades de cada tipo de espaço, em termos de segurança e
resistência estrutural, estanqueidade e permeabilidade, durabilidade e
manutenibilidade, que foram os aspectos avaliados neste trabalho; mas
também

outros

aspectos

como

conforto

ambiental,

salubridade,

funcionalidade, conforto tátil, estética etc, que devem ser investigados em
trabalhos futuros.
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7. DISCUSSÕES

Baseando-se na necessidade de se promover a reciclagem e a
reutilização de resíduos no setor da construção civil, este trabalho se dispôs a
propor e analisar o desempenho técnico e estrutural de um painel de
vedação vertical formado por tubos de papelão, cuja matéria-prima é
abundante no Brasil.
O desenvolvimento deste trabalho foi feito em três etapas, cuja
seqüência foi essencial para o cumprimento dos seus objetivos: estudo das
obras arquitetônicas nas quais Shigeru Ban construiu painéis de vedação
com tubos de papelão, projeto e proposta de um painel de vedação
vertical de tubos de papelão por este trabalho, e avaliação de desempenho
técnico e estrutural do mesmo.
A partir do estudo realizado, foi possível conhecer melhor os tubos de
papelão, testar e avaliar o painel de vedação vertical proposto, e indicar
diversos usos para os quais estes painéis podem ser utilizados; além de
contra-indicar outros, pelo menos num primeiro momento.
Muitas constatações a respeito do painel de vedação vertical
proposto por este trabalho foram geradas a partir deste estudo, várias
positivas e algumas negativas, mas que de modo algum significam a
impossibilidade ou a inviabilidade do seu emprego. Muito pelo contrário, isso
apenas comprova que materiais diferentes possuem características também
muito diferentes. Daí surgem as qualidades, vantagens e especificidades de
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uso de cada material, que devem ser levadas em consideração, e que
geram as diversas técnicas e sistemas construtivos.
Uma das principais características que diferem de um material para
outro é a resistência. Conquanto, a comparação entre os diversos materiais
não deve se limitar à sua resistência mecânica; e os atributos que estes
possuem devem ser convertidos em possibilidades de exploração dos
mesmos.
Os dados obtidos por meio dos ensaios técnicos, neste trabalho,
embora constatados inferiores em relação aos materiais convencionais, não
devem ser comparados a estes como se isso fosse o fator determinante para
se concluir a respeito da aprovação ou não de seu emprego.
Deve-se utilizar os tubos de papelão em construções pelas suas
vantagens, e buscar as soluções necessárias para se comporem sistemas
construtivos resistentes, promovendo a harmonia entre construção e meio
ambiente. Assim, os tubos de papelão devem ser empregados apenas em
situações nas quais sejam adequados, e devem ter os seus atributos
explorados da melhor maneira para gerarem uma boa arquitetura.
Diversas vantagens puderam ser identificadas ao se estudar os tubos
de papelão neste trabalho e, em especial, através do sistema construtivo
desenvolvido, como baixo impacto ambiental, baixo custo e rapidez na
execução, limpeza na obra e não geração de entulho, salubridade ao
manuseio, facilidade de execução por poucas pessoas, não necessidade de
acabamento, leveza (sendo suficiente uma fundação rasa) etc.
Além disso, se é fato que cada material possui um diferencial ou
benefício em relação aos demais (como, por exemplo, o concreto possui
plasticidade que lhe permite ser moldado da forma como se deseja, o aço
possui alta resistência que lhe permite formar estruturas esbeltas, tubulares,
treliças e vencer grandes vãos), pode-se afirmar que o diferencial dos tubos
de papelão é o seu potencial de reciclagem total, sem exigir transformação
do seu resíduo para isso, e possibilitando através de um processo simples se
fazerem tubos de papelão novos a partir de tubos de papelão danificados.
Algumas citações de Shigeru Ban, encontradas na bibliografia
existente, fizeram-se presentes em diversos momentos durante as etapas
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cumpridas neste trabalho. A primeira delas, mencionada na revisão
bibliográfica deste trabalho, é:
“O material estrutural não tem que ser forte; até as
estruturas de concreto podem ser facilmente destruídas por
terremotos. A estabilidade de uma construção não depende da
resistência mecânica de seu material.” (BAN, 1997, p. 132).

Nesta citação, Shigeru Ban faz refletir sobre o quanto é equivocada a
impressão de fraqueza que se tem do material papel ou papelão, e incita
que a resistência mecânica de um material não é o fator mais importante na
estabilidade de uma construção; mas sim, a técnica construtiva adotada.
Isto pode ser comprovado no desenvolvimento deste trabalho,
principalmente nas etapas de construção da célula-teste e avaliação de
desempenho do painel proposto, quando um dado comportamento do
material era descoberto e citações de Shigeru Ban como esta resumiam a
percepção que se tinha a cada passo avançado no trabalho.
Outra idéia lançada por Shigeru Ban é que os tubos de papelão
representam a “madeira evoluída”. Considerando que no início da cadeia
produtiva, a matéria-prima dos tubos de papelão advém da madeira, e a
sua resistência embora inferior à resistência desta lhes dá condição para
comporem sistemas estruturais, confirma-se sentido na afirmação de Shigeru
Ban.
Aliás, pensando que a extração de madeira atualmente se torna uma
questão cada vez mais delicada, mesmo em se tratando de madeira de
reflorestamento, que exige remanejamento das áreas plantadas para não se
exaurir o solo, e devido à devastação das matas e necessidade de
preservação destas para a produção de oxigênio e purificação dos ares, vêse o quanto se torna cabível o emprego de tubos de papelão como uma
alternativa para a substituição deste material, em situações que sejam
adequadas; como, por exemplo, no uso de peças roliças.
E neste aspecto há mais vantagens para os tubos de papelão: primeiro
que a madeira contém muita umidade e água incorporada, favorecendo a
proliferação de fungos e outros micro-organismos, e os tubos de papelão
não; segundo que uma árvore de reflorestamento requer pelo menos cinco
anos para ter porte o suficiente para ser extraída e utilizada, enquanto que
SALADO, Gerusa de Cássia (2011)
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tubos de papelão podem ser fabricados aos milhares de um dia para o outro
a partir de papéis descartados, reduzindo a extração de recursos da
natureza e o volume descartado nos aterros sanitários.
Sob esta ótica, sabe-se que a reciclagem e a busca por alternativas
que visem a substituição dos materiais convencionais para promover a
preservação do planeta são caminhos inevitáveis para o futuro da
sociedade.
Neste sentido, deve-se incentivar o desenvolvimento de pesquisas
sobre este material, na busca por soluções para as questões técnicas ainda
não resolvidas, o seu emprego nas construções para promover a assimilação
cultural deste material e possibilitar que a população o veja como um
material de construção de fato, e não como um material fabricado para
outra finalidade e adaptado ao uso nas construções para uma simples
experimentação.
A indústria, por sua vez, deve considerar o emprego dos tubos de
papelão como elementos de vedação e estrutura e evoluir na qualidade de
seu produto, além de estabelecer preços a estes compatíveis com o setor da
construção civil; bem como as comissões que elaboram normas técnicas
não devem negligenciar os materiais de construção alternativos, mas sim
desenvolver normas reguladoras para estes, assim como estes devem ser
incluídos nas legislações existentes.
Resumindo, todos os esforços são válidos e devem ser feitos por todas
as partes para se promover a inclusão dos tubos de papelão como mais
uma opção de material de construção, sempre explorando os seus atributos
da melhor forma para gerar obras arquitetônicas de qualidade.
Se foi percebido ou comprovado durante a realização deste trabalho
que os tubos de papelão possuem menor durabilidade com relação a outros
materiais

de

construção

quando

expostos

à

situações

críticas

de

agressividade do meio, cabe utilizá-lo da maneira adequada, e não
descartar o seu uso por mero preconceito; pois a importância de uma
durabilidade extensa, neste caso, se mostra secundária e de valor minoritário
perante as suas qualidades.
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Seguindo o mesmo raciocínio, o fato de o sistema construtivo
desenvolvido por este trabalho ter apresentado algumas falhas não significa
a sua inviabilidade, ineficácia ou reprovação; para tudo há uma solução e
se esta ainda não foi encontrada ou não existe, não quer dizer que um dia
não existirá, pois as pesquisas servem para isso.
Em termos de descobertas e desenvolvimento, tudo é uma questão de
tempo e dedicação. E, neste sentido, o painel de vedação vertical de tubos
de papelão e o sistema construtivo desenvolvidos neste trabalho podem ser
considerados bem resolvidos em várias questões, e embora precisem ser
aperfeiçoados, estes contém muitos acertos e representam avanços
significativos no desenvolvimento desta tecnologia no Brasil.
As principais contribuições deste trabalho foram: comprovar as
potencialidades de uso de um novo material para a construção civil, no
caso, os tubos de papelão, colaborando para a sustentabilidade ambiental;
comprovar a grande possibilidade de emprego deste material em
construções

provisórias,

entre

outras,

colaborando

com

as

pessoas

desabrigadas e as situações emergenciais; e em questionar às normas
técnicas que não consideram e nem se adéquam em suas diretrizes e
parâmetros aos materiais alternativos, sendo uma grave falha visto que, na
conjuntura atual, o desenvolvimento de materiais alternativos é cada vez
mais necessário, assim como os incentivos ao seu uso, e as pesquisas sobre
estes são cada vez mais frequentes.
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8. CONCLUSÕES

8.1. Conclusão da tese
Conforme se expôs no início deste trabalho, o seu objetivo principal
era testar a hipótese formulada:

“O painel de vedação vertical de tubos de papelão proposto neste
trabalho possui desempenho técnico e estrutural satisfatório para o seu
emprego na construção civil no Brasil.”

Com base no trabalho desenvolvido, e nas discussões feitas
anteriormente, concluiu-se:

- O painel de vedação vertical de tubos de papelão proposto neste
trabalho possui desempenho técnico e estrutural satisfatório para o seu
emprego no Brasil, em usos e condições de exposição que respeitem as suas
características e limitações.

8.2. Conclusões do trabalho
Outras conclusões puderam ser extraídas deste trabalho:
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- os painéis de vedação de tubos de papelão empregados por Shigeru
Ban podem se desintegrar com facilidade, requerendo muitas pessoas para
transportá-los;
- o sistema construtivo utilizado por Shigeru Ban para a construção das
obras estudadas é muito falho com relação à construtibilidade, e
impossibilita que a construção seja desmontada e os painéis sejam
armazenados íntegros para um posterior reuso;
- os painéis de vedação vertical de tubos de papelão propostos por
este trabalho podem ser facilmente transportados e armazenados íntegros;
- o uso dos painéis de vedação vertical de tubos de papelão
propostos por este trabalho propicia uma construção limpa, sem geração de
resíduos;
- as vedações executadas com os painéis de vedação vertical
propostos por este trabalho possibilitam economia no custo de até 33% com
relação às vedações convencionais;
- as vedações executadas com os painéis de vedação vertical
propostos por este trabalho possibilitam economia no tempo de execução
de até 82% com relação às vedações convencionais;
- o projeto do painel de vedação vertical de tubos de papelão
proposto por este trabalho encontrou boas soluções para as deficiências
apontadas nas obras de Shigeru Ban;
- os painéis de vedação vertical de tubos de papelão propostos por
este trabalho podem ser indicados tanto para vedação, ou painéis divisórios,
como para estrutura, desde que se respeitem as características e limitações
de resistência do material;
- o uso dos painéis de vedação vertical de tubos de papelão
propostos por este trabalho é adequado, principalmente, em ambientes
internos e construções temporárias;
- para propiciar maior durabilidade e vida útil longa aos painéis de
vedação vertical de tubos de papelão propostos por este trabalho, quando
expostos a intempéries, é necessário testar outros tipos de resinas de
proteção;
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- os painéis de vedação vertical de tubos de papelão propostos por
este trabalho não rompem nem entram em colapso quando são submetidos
a cargas elevadas; a tendência é flambarem e entrarem em deformação
plástica até perderem a estabilidade;
- os painéis de vedação vertical de tubos de papelão propostos por
este trabalho não rompem nem entram em colapso quando sofrem
impactos;
- os painéis de vedação vertical de tubos de papelão propostos por
este trabalho são pouco duráveis se estiverem expostos à umidade e não
forem tratados adequadamente;
- os tubos de papelão são um material de grande plasticidade e
tenacidade.

8.3. Prosseguimento de estudo
O tema deste estudo é inédito no Brasil e, portanto, possibilita o
desenvolvimento de muitas pesquisas. O desenvolvimento deste trabalho
demonstrou a necessidade de se investigarem outras questões e gerou
novas idéias e sugestões de estudos. Esta pesquisa pode ser continuada de
diversas formas, como:
- realizando estudos de resistência ao fogo do material;
- testando o uso deste material em associação com outros, para fins
de aumento de resistência;
- realizando estudos sobre a sustentabilidade do material;
- realizando estudos sobre o ciclo de vida do material;
- testando outros produtos, a fim de obter uma impermeabilização
eficiente para o material;
- realizando estudos para melhorar a qualidade dos tubos de papelão
produzidos no Brasil, visando a sua aplicação na construção civil;
- realizando estudos que visem o aperfeiçoamento do componente e
do sistema construtivo desenvolvidos e a industrialização desta tecnologia;
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- realizando estudos para aprimorar a montagem e desmontagem do
sistema construtivo desenvolvido;
- realizando estudos sobre o conforto ambiental gerado pelos painéis
propostos neste trabalho;
- dando continuidade às inspeções na célula-teste construída;
- realizando estudos sobre a durabilidade e manutenibilidade dos
painéis de vedação vertical propostos por este trabalho;
- dando continuidade a estudos que investiguem a viabilidade
econômica de utilização desta tecnologia no Brasil.
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10. Anexos
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10.1. Anexo A – Custos e tempos de execução de
vedações verticais convencionais
Para possibilitar comparações com o custo e o tempo de execução
das vedações verticais de tubos de papelão propostas por este trabalho,
abaixo foram calculados os custos/m² de vedações convencionais em
alvenarias e painéis.
Os dados, inclusive os tempos de execução dos serviços, foram
retirados de TCPO (2008) e Guia da Construção (set.2010) 81 .
A princípio, foram feitos os cálculos dos custos para alvenarias
estruturais e de vedação para paredes externas e internas – tabelas 10.1 a
10.4.

Tabela 10.1 – Alvenaria estrutural para paredes externas.
ALVENARIA ESTRUTURAL com blocos cerâmicos 19 cm x 19 cm x 39 cm, juntas de 10 mm com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,2:5,4 - tipo 3 unidade: m² - Espessura da parede: 19 cm
Unidade

Quant.

Preço
Unit. (R$)

Areia lavada tipo média

m³

0,017446

86,94

Preço
Mater.
(R$)
1,52

Cal hidratada CH III

kg

0,3861

0,40

0,15

Cimento Portland CP II-E-32 (resistência 32 MPa)

kg

3,861

0,39

1,51

Unidade

14,00

1,77

24,78

Item

Bloco cerâmico vazado estrutural - bloco inteiro

Preço
MDO
(R$)

Pedreiro

h

0,74

4,50

3,33

Servente

h

0,883

3,77

3,33

Subtotal
Total (1 m²)

27,96

6,66

34,62

Foram considerados os preços dos materiais para o estado de São Paulo, em setembro de
2010 (período de aquisição de materiais e construção da célula-teste).
81
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Tabela 10.2 – Alvenaria estrutural para paredes internas.
ALVENARIA ESTRUTURAL com blocos cerâmicos 14 cm x 19 cm x 39 cm, juntas de 10 mm com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,2:5,4 - tipo 3 unidade: m² - Espessura da parede: 14 cm
Unidade

Quant.

Preço
Unit. (R$)

Areia lavada tipo média

m³

0,012932

86,94

Preço
Mater.
(R$)
1,12

Cal hidratada CH III

kg

0,2862

0,40

0,12

Cimento Portland CP II-E-32 (resistência 32 MPa)

kg

2,862

0,39

1,12

Unidade

14,00

1,41

19,74

Pedreiro

h

0,70

4,50

3,15

Servente

h

0,806

3,77

3,04

Item

Bloco cerâmico vazado estrutural - bloco inteiro

Subtotal

Preço
MDO
(R$)

22,10

Total (1 m²)

6,19

28,29

Tabela 10.3 – Alvenaria de vedação para paredes externas.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO com blocos cerâmicos furados 9 cm x 19 cm x 19 cm (furos
horizontais), juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem
peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 - unidade: m² - Espessura da parede: 19 cm

Areia lavada tipo média

m³

0,04148

86,94

Preço
Mater.
(R$)
3,61

Cal hidratada CH III

kg

6,188

0,40

2,48

Cimento Portland CP II-E-32 (resistência 32 MPa)

kg

6,188

0,39

2,68

Bloco cerâmico furado de vedação 9 cm x 19 cm
x 19 cm (comprimento:190 mm/ altura: 190 mm/
largura: 190 mm)

Unidade

54,00

0,34

18,36

Pedreiro

h

1,50

4,50

6,75

Servente

h

1,84

3,77

6,94

Item

Unidade Quant.

Preço
Unit. (R$)

Subtotal
Total (1 m²)

27,13

Preço
MDO
(R$)

13,69

40,82

SALADO, Gerusa de Cássia (2011)

239

Painel de vedação vertical de tubos de papelão: estudo, proposta e análise de desempenho

Tabela 10.4 – Alvenaria de vedação para paredes internas.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO com blocos cerâmicos furados 9 cm x 19 cm x 19 cm (furos
horizontais), juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem
peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 - unidade: m² - Espessura da parede: 9 cm

Areia lavada tipo média

m³

0,01464

86,94

Preço
Mater.
(R$)
1,27

Cal hidratada CH III

kg

2,184

0,40

0,87

Cimento Portland CP II-E-32 (resistência 32 MPa)

kg

2,184

0,39

0,85

Bloco cerâmico furado de vedação 9 cm x 19 cm
x 19 cm (comprimento:190 mm/ altura: 190 mm/
largura: 190 mm)

Unidade

27,00

0,34

9,18

Pedreiro

h

1,00

4,50

4,50

Servente

h

1,12

3,77

4,22

Item

Unidade Quant.

Preço
Unit. (R$)

Subtotal

Preço
MDO
(R$)

12,17

Total (1 m²)

8,72

20,89

Em seguida, foram calculados os custos para chapisco, reboco e
emboço, conforme mostram as tabelas 10.5 a 10.8.

Tabela 10.5 – Chapisco para paredes externas e internas.
CHAPISCO para parede externa ou interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar
traço 1:3, e = 5 mm - unidade: m²

Areia lavada tipo média

m³

0,0061

86,94

Preço
Mater.
(R$)
0,53

Cimento Portland CP II-E-32 (resistência 32 MPa)

kg

2,42

0,39

0,94

Pedreiro

h

0,10

4,50

0,45

Servente

h

0,15

3,77

0,57

Item

Unidade Quant.

Preço
Unit. (R$)

Subtotal
Total (1 m²)
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Tabela 10.6 – Reboco para paredes externas e internas.
REBOCO para parede externa ou interna, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada
traço 1:2, e = 5 mm - unidade: m²
Unidade

Quant.

Preço
Unit. (R$)

Areia média - Secagem e peneiramento

m³

0,004675

86,94

Preço
Mater.
(R$)
0,41

Cal hidratada CH III

kg

1,825

0,40

0,73

Pedreiro

h

0,50

4,50

2,25

Servente

h

0,54

3,77

2,04

Item

Subtotal
Total (1 m²)

Preço
MDO
(R$)

1,14

4,29
5,43

Tabela 10.7 – Emboço para paredes externas.
EMBOÇO para parede externa, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem
peneirar traço 1:2:6, e = 20 mm - unidade: m²

Areia lavada tipo média

m³

0,0305

86,94

Preço
Mater.
(R$)
2,65

Cal hidratada CH III

kg

6,075

0,40

2,43

Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32 MPa)

kg

6,075

0,39

2,37

Pedreiro

h

0,82

4,50

Servente

h

0,66

3,77

Item

Unidade Quant.

Preço
Unit. (R$)

Subtotal
Total (1 m²)

Preço
MDO
(R$)

3,69
2,49
7,45

6,18

13,63

Tabela 10.8 – Emboço para paredes internas.
EMBOÇO para parede interna, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem
peneirar traço 1:2:8, e = 20 mm - unidade: m²

Areia lavada tipo média

m³

0,0244

86,94

Preço
Mater.
(R$)
2,12

Cal hidratada CH III

kg

3,64

0,40

1,46

Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32 MPa)

kg

3,64

0,39

1,42

Pedreiro

h

0,60

4,50

2,70

Servente

h

0,80

3,77

3,02

Item

Unidade Quant.

Preço
Unit. (R$)

Subtotal
Total (1 m²)

Preço
MDO
(R$)

5,00

5,72
10,72
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Também calcularam-se os custos para pintura interna e pintura externa
– tabelas 10.9 e 10.10.

Tabela 10.9 – Pintura para paredes externas.
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos, sem massa
corrida - unidade: m²
Item

Unidade

Quant.

Preço
Unit. (R$)

l

0,12

8,08

Preço
Mater.
(R$)
0,97

Unidade

0,25

0,50

0,13
1,72

Líquido preparador de superfícies lata 18l
Lixa para superfície madeira/ grana 100

Preço
MDO
(R$)

Tinta látex acrílica (tipo de acabamento: fosco)

l

0,17

10,09

Pintor

h

0,40

4,50

1,80

Ajudante de pintor

h

0,35

2,88

1,01

Subtotal

2,82

2,81

Total (1m²)

5,63

Tabela 10.10 – Pintura para paredes internas.
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida unidade: m²

l

0,12

7,78

Preço
Mater.
(R$)
0,93

Unidade

0,25

0,50

0,13

Tinta látex PVA (tipo de acabamento: fosco)

l

0,17

8,35

1,42

Pintor

h

0,40

4,50

1,80

Ajudante de pintor

h

0,35

2,88

1,01

Item

Unidade Quant.

Selador base PVA para pintura látex
Lixa para superfície madeira/ massa grana 100

Preço
Unit. (R$)

Subtotal

2,48

Total (1 m²)

Juntando

todos

os

valores

calculados

nas

Preço
MDO
(R$)

tabelas

2,81
5,29

acima,

considerando-se que chapisco, reboco e emboço são executados nas faces
interna e interna das vedações em geral, com diferenças entre ambas para
o emboço, e considerando-se as pinturas interna e externa, tem-se o custo
total de 1 m² para cada tipo de alvenaria – tabela 10.11.
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Tabela 10.11 – Custo total para cada alvenaria.
Custo de Alvenaria completa com chapisco, reboco, emboço e pintura em 2 demãos em
ambas as faces (interna e externa) – 1 m²
Alvenaria

RS/m²

Pintura
Chapisco Reboco Emboço
externa
(R$/m²) (R$/m²) (R$/m²)
(RS/m²)

Alvenaria estrutural - 19
cm

34,62

4,98

10,86

24,35

Alvenaria estrutural - 14
cm

28,29

4,98

10,86

21,44

Alvenaria vedação - 19 cm 40,82

4,98

10,86

24,35

Alvenaria vedação - 9 cm

4,98

10,86

21,44

20,89

5,63

5,63

Pintura
interna
(RS/m²)

Total
(R$/m²)

5,29

85,73

10,58*

76,15

5,29

91,93

10,58*

68,75

* Considerando-se estas alvenarias para paredes internas, a pintura de ambos os lados é a
pintura com tinta látex PVA.

Da mesma maneira, a tabela abaixo mostra os tempos de execução
de cada serviço somados, para se executar estas alvenarias até o seu
acabamento, ou pintura.
Como os dois operários trabalham simultaneamente, foi considerado
apenas o tempo maior entre estes, geralmente o tempo requerido para o
servente.

Tabela 10.12 – Tempo de execução total para cada alvenaria.
Tempo de execução da Alvenaria completa com chapisco, reboco, emboço e pintura em
2 demãos em ambas as faces (interna e externa) – 1 m²
Alvenaria

h

Pintura
Chapisco Reboco Emboço
externa
(h)
(h)
(h)
(h)

Alvenaria estrutural - 19
cm

0,88

0,15

0,54

0,82

Alvenaria estrutural - 14
cm

0,80

0,15

0,54

0,80

Alvenaria vedação - 19 cm

1,84

0,15

0,54

0,82

Alvenaria vedação - 9 cm

1,12

0,15

0,54

0,8

0,40

0,40

Pintura
interna
(h)

Total (h)

0,40

3,19

0,80

3,09

0,40

4,15

0,80

3,38
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Ao mesmo tempo, as tabelas abaixo mostram os custos de vedações
de gesso acartonado e placas cimentícias.
Tabela 10.13 – Vedação de gesso acartonado.
PAREDE DE GESSO acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15
m - unidade: m²
Item
Parede de gesso acartonado simples (altura:
3,15m/ espessura: 100 mm)

Unidade Quant.
m³

1

Preço
Unit. (R$)

Preço
Mater.
(R$)

58,50

58,50

Subtotal

58,50

Total (1 m²)

Preço
MDO
(R$)

58,50

Tabela 10.14 – Vedação de placa cimentícia.
PLACA CIMENTÍCIA para fechamento externo e interno do sistema Steel Frame, pé-direito
máximo 2,40 m - unidade: m²
Item
Placa cimentícia (altura: 2400 mm/ largura: 1200
mm/ espessura: 12,5 mm)

Unidade Quant.
m³

1

Preço
Unit. (R$)

Preço
Mater.
(R$)

83,06

83,06

Subtotal

83,06

Total (1 m²)

Preço
MDO
(R$)

83,06

Nota-se que o TCPO (2008) não apresenta detalhes a respeito de
outros materiais necessários para a execução dessas vedações como, por
exemplo, no caso dos painéis de gesso acartonado, a fita utilizada na junta
entre os painéis.
Dessa forma, considera-se que os custos apresentados nas tabelas
acima para as vedações executadas com estes painéis estão abaixo do
valor real.
Em comparação com as vedações executadas com os painéis de
vedação vertical de tubos de papelão propostos por este trabalho,
constata-se economia considerável por estas (em relação a todas as
alvenarias convencionais e aos painéis de gesso e cimentício) tanto no custo
quanto no tempo de execução, mesmo se for considerada a execução da
vedação de tubos de papelão mais completa, ou seja, externa, com
revestimento impermeabilizante com duplo filtro solar (resina C), anéis de
borracha e massa de calafetação, conforme mostrou-se na tabela 5.7, no
capítulo 5.
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10.2.

Anexo

B

–

Ensaio

de

resistência

à

compressão simples em painéis - Painel-teste
Conforme se mencionou no item 6.2.3, para se descobrir a carga
provável de flambagem dos painéis de vedação vertical de tubos de
papelão propostos neste trabalho, realizou-se o ensaio de resistência à
compressão simples em um painel-teste antecipadamente.
Os resultados são expostos na tabela abaixo:

Tabela 10.15 – Resultados do ensaio de resistência à compressão em painel-teste sem resina.
Resistência à compressão simples em painéis Painel-teste
Forças aplicadas (kgf)
1

2

total

CP 1
Encurtamento (mm)
1

2

média

Flecha
(mm)

300

300

600

0,07

0,33

0,20

0,08

600

600

1200

0,07

0,33

0,20

0,08

900

900

1800

0,65

1,000

0,83

1,00

1200

1200

2400

0,58

2,48

1,53

1,07

1500

1500

3000

1,68

4,68

3,18

1,11

1800

1800

3600

2,48

5,26

3,87

1,37

2100

2100

4200

4,02

7,62

5,82

2,24

2400

2400

4800

5,35

8,22

6,79

4,38

2700

2700

5400

6,49

10,71

8,60

8,70

Assim, determinou-se que os incrementos de carga para os corpos-deprova do ensaio seriam de 500 kgf.
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10.3. Anexo C – Pesos-próprios de sistemas de
coberturas convencionais
No item 6.5 falou-se sobre o desempenho técnico dos painéis de
vedação vertical de tubos de papelão propostos por este trabalho, após a
avaliação de desempenho dos mesmos.
Comentou-se, então, que durante a escolha do tipo de cobertura de
uma construção executada com estes painéis para a função estrutural,
devem-se respeitar as características e limitações de resistência desse
componente construtivo e considerar os pesos-próprios das opções de
coberturas existentes.
Para efeito de comparação com a cobertura executada na célulateste e também com a capacidade de suportar cargas dos painéis de
vedação vertical de tubos de papelão testados neste trabalho, evidenciada
no ensaio de resistência à compressão simples em painéis (item 6.2.3),
calcularam-se

os

pesos-próprios

de

alguns

tipos

de

coberturas

convencionais.
Considerou-se, para estas coberturas, estrutura convencional em
madeira que, da mesma forma que na célula-teste, pesa cerca de 12 kg/m².
De acordo com o peso por m² de alguns tipos de telhas comumente
utilizadas, a tabela 10.16 mostra o peso-próprio total de algumas coberturas
convencionais.
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Tabela 10.16 – Pesos-próprios de coberturas convencionais.

Pesos-próprios de coberturas convencionais com estrutura em madeira
Pesos-próprios
Telhas

Telha cerâmica Francesa*

Telhas*
(kg/m²)

Estrutura
Madeira
(kg/m²)

Total
(kg/m²)

44

12

56

Telha cerâmica Paulista*

52

12

64

Telha cerâmica Plan*

52

12

64

Telha cerâmica Romana*

44

12

56

Telha cerâmica Italiana*

45

12

57

Telha cerâmica Americana*

38

12

50

Telha cerâmica Portuguesa*

44

12

56

Telha cerâmica Colonial*

70

12

82

Telha de fibrocimento Ondulada (e = 6mm)**

18

12

30

Telha de fibrocimento Canalete 90**

24

12

36

Telha de fibrocimento Canalete 45**
Telha de fibrocimento Modulada**

24

12

36

25

12

37

*Fonte: Madtelhas (2011).
**Fonte: Eternit (2011).

Conclui-se que os painéis de vedação vertical de tubos de papelão
propostos por este trabalho suportam todas as coberturas colocadas em
exemplo.
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10.4. Anexo D – Repercussão do trabalho
Devido ao ineditismo do trabalho, este despertou a curiosidade de
vários interessados, desde jornalistas e repórteres de jornais, revistas, sites de
internet, rádio e televisão, até empresas que ofereceram seus produtos para
testes de resistência ao fogo e absorção de umidade.
As notícias publicadas nos diversos meios de comunicação são
apresentadas a seguir, na seguinte ordem:
Jornais Impressos
1. A FOLHA. Pesquisadores da USP São Carlos constroem casa de
papelão. In: Jornal A Folha, Folha Acadêmica (sessão, caderno A).
São Carlos (SP), 14 dez 2010, p. 8.
2. ZERO HORA. Uma boa construção. In: Jornal Zero Hora, Nosso
Mundo Sustentável (caderno). Porto Alegre (RS), 31 jan 2011, p.4-5.
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