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NOVOS MATERIAIS NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
O programa Habitare, da FINEP, em 2003, desenvolveu uma série de pesquisas para a obtenção de resultados 
que possam auxiliar na redução dos custos e melhoria da qualidade da habitação de interesse social. Tais 
pesquisas geraram materiais alternativos produzidos a partir do reaproveitamento de resíduos, processos de 
gerenciamento e redução de desperdício na construção civil. Entre os produtos alternativos havia estudos 
para o reaproveitamento de fibras vegetais em telhas, reciclagem de cinzas de termoelétricas em blocos e 
concretos, aproveitamento da madeira de reflorestamento, reaproveitamento do entulho da construção civil, 
introdução de resíduos da indústria calçadista na produção de gesso, entre outros. 
Em uma pesquisa mais recente, no final de dezembro de 2009, foi descoberto que sobras de sisal viram 
reforço de fibrocimento. O mérito deve-se a equipe do professor Holmer Savastano Júnior, da faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (USP), em Pirassununga. Os pesquisadores 
desenvolveram uma técnica para a obtenção de fibras a partir da sobra rejeitada de sisal que pode gerar 
renda e aprimorar a cadeia produtiva da planta, que envolve hoje, no país, mas de 700 mil pessoas em 
atividades diretas e indiretas. As sobras da bucha de sisal, que geralmente são jogadas fora nos processos de 
fabricação de cordas, podem fornecer uma importante matéria-prima para a indústria de materiais de 
construção. 
 
Fibrocimento com sisal: O fibrocimento pode entrar na fabricação de telhas, divisórias, suportes de ar-
condicionado, caixas d’água e demais estruturas que atualmente utilizariam outros tipos de fibras. 
Além do sisal, estão sendo feitos também, estudos com a fibra de bambu como componente do fibrocimento, 
que também poderá servir de matéria-prima para celulose e papel. 
Uma outra pesquisa realizada na Escola de Engenharia de São Carlos da USP, demonstrou as vantagens e a 
resistência de elementos estruturais feitos com madeira laminada colada e concreto armado. A combinação 
dos materiais produz vigas com uma menor deformação do que em vigas construídas somente com madeira e 
que podem ser utilizadas em grandes vãos e em edificações com grande nível de carga. A madeira utilizada é 
proveniente de florestas cultivadas permitindo assim o uso mais racional da madeira. 
O reforço com fibra de vidro aumenta ainda mais a resistência do sistema, diminuem também o nível de 
tensão encontrado nas laminas permitindo assim, o melhor aproveitamento da madeira. 
O engenheiro responsável pela pesquisa, José Luiz Miotto, diz que as vigas mistas podem ser adotadas em 
qualquer tipo de construção, podendo ser de pequeno ou grande porte, diz também que como a madeira 
laminada não apresenta limitações de comprimento, pode-se executar vãos de 20, 30 metros sem necessitar 
de apoios intermediários. 
Recentemente no País de Gales, uma empresa lançou uma casa feita com 18 toneladas de plástico reciclado, é 
a chamada “Casa Verde”. A companhia Affresol desenvolveu um material batizado de Thermo Poly Rock, feito 
a partir da transformação de plástico e minerais. As placas do Thermo Poly Rock formam as paredes de 
sustentação da casa, que pode ser coberta na parte exterior por tijolos ou pedra, e na interior uma camada de 
isolamento térmico. As telhas também são feitas deste mesmo material reciclado. O tempo estimado de vida 
útil dessas casas é de 60 anos, porém ela pode ser reciclada novamente no fim do período. 
Está sob andamento de processo de aprovação, 19 casas a serem construídas em Methyr, no País de Gales, 
como parte do projeto piloto da empresa. 
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Concreto flexível é capaz de se auto consertar sem a intervenção humana 
Desenvolvido na universidade de Michigan (EUA), esse concreto e capaz de se auto consertar apenas com a 
adição de água e dióxido de carbono (CO2). O auto conserto é possível porque ele foi desenvolvido para 
dobrar e se quebrar em finíssimas lacunas, equivalentes a metade do diâmetro de um fio de cabelo humano, 
em vez de se quebrar em pedaços ou criar fissuras grandes, como acontece com os concretos normais. 
Segundo o professor Victor Li, o novo concreto poderá tornar as obras mais seguras e mais duráveis. Uma 
ponte danificada por sobrecarga ou por abalos sísmicos, por exemplo, poderia voltar a operar normalmente 
em poucos dias. O grande segredo desse concreto é a sua flexibilidade. Testes mostraram que uma peça feitA 
como o novo material pode sofrer um estiramento de até 3% e recuperar integralmente sua resistência – 
como se esticasse uma ponte de concreto de 100 metros de comprimento (como peça única) até atingir 103 
metros, sem que ela quebrasse. 
A capacidade de se auto consertar, deve-se ao uso de um cimento extra seco que, quando exposto por uma 
fissura, reage com água e dióxido de carbono do ambiente para formar uma espécie de cicatriz de carbonato 
de cálcio. 
O novo material é chamado de ECC (Engineered Cement Composite), é mais flexível do que o concreto 
tradicional e se comporta mais como um metal do que como um vidro. O concreto tradicional é considerado 
uma cerâmica, sendo rígido e quebradiço, suportando um estiramento máximo de 0,01% antes de se partir. Já 
o ECC dobra-se sem se quebrar, suportando um estiramento máximo de 5% (a recuperação total dá-se até os 
3%). O EEC é reforçado com fibras sintéticas, não estando sujeito a corrosão. 
 
Casa de bambu é leve, barata e à prova de terremotos 
Desenvolvida por um pesquisador chinês, professor da Universidade do Sul da Califórnia, a casa de 
demonstração não deixa duvidas quanto à resistência do novo material compósito: batizada de “estilo 
Califórnia”, a casa tem dois pavimentos, 5 quartos, 3 banheiros e 1 lavabo, sala com lareira e garagem para 2 
carros, além dos demais aposentos. A área construída total é de 260 metros quadrados. 
A técnica de construção é a mesma utilizada nas casas tradicionais de madeira, com a fixação feita por 
parafusos, grampos e pregos. Segundo o professor Xiao, a estrutura da casa é um marco no uso do bambu na 
construção moderna, mesmo considerando a milenar tradição chinesa na construção de casas de bambu. 
Uma das vantagens da casa é a maior resistência a abalos sísmicos. O Dr. Xiao espera que a tecnologia possa 
ser utilizada na reconstrução das áreas devastadas recentemente pelo terremoto na região de Sichuan. 
 
Telhado inteligente economiza energia em todas as estações 
Um grupo de engenheiros americanos lançou agora o conceito de “telhado inteligente”, capaz de “ler” um 
termômetro e ajustar suas propriedades de acordo com a temperatura. Fabricado com um material derivado 
de óleo de cozinha usado, o revestimento muda automaticamente de característica, passando para a reflexão 
ou para a absorção do calor solar quando a temperatura exterior atinge um valor específico predeterminado, 
que pode ser ajustado às condições climáticas locais. 
Telhados revestidos com o novo material serão capazes de refletir a abrasadora luz do sol do verão, 
diminuindo os gastos com ar condicionado. Durante o inverno, o material passa a absorver o calor, ajudando a 
aquecer o interior da residência e diminuindo os gastos com aquecimento. Os testes mostraram que revestir 
um telhado com a cobertura à base de óleo reciclado pode reduzir a temperatura das telhas de 50 a 80% nos 
meses mais quentes do ano. Durante o inverno, o revestimento pode aumentar a temperatura do telhado em 
até 80% em comparação com os telhados tradicionais. 
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Tijolo vegetal é feito com “rejeitos” da floresta 
Segundo o pesquisador Jadir Rocha, o tijolo vegetal é resultado de um processo de trituração das matérias-
primas naturais (ouriço, casca da castanha do Brasil e caroços do coco e do tucumã) que são consideradas 
como restos florestais, já que não têm serventia depois que suas polpas são consumidas. Ele garante que o 
artefato pode ser utilizado em qualquer tipo de obra, mas destaca suas características naturais, ressaltando 
que poderiam ser melhor aproveitadas na região amazônica. 
Como se trata de um material isolante térmico natural, ele proporciona um ambiente agradável para as 
construções feitas em lugares de alta temperatura. Rocha destacou também que para o processo de produção 
do tijolo vegetal não há necessidade de queima de madeira e conseqüentemente de desmatamento da 
floresta. 
O tijolo é feito com tecnologia limpa, sem a necessidade de desmatamento da floresta, e em sua produção na 
se utiliza lenha, como é usado na fabricação dos tijolos convencionais que necessitam ir ao forno. Outra 
vantagem é a rapidez na montagem dos tijolos vegetais, que não precisam de cimento, pois possuem um 
sistema de encaixe, sendo possível montar uma casa popular de cinco mil tijolos em 8 horas, desde que esteja 
com vigas, pilares – só faltando elevar as paredes divisórias. 
 
Tecnologia permite que ponte seja construída em duas semanas 
Feita com matérias de construção de ultima geração, métodos de produção industrial e um processo de 
construção eficiente, é possível construir uma ponte um duas semanas, criação do pesquisador Peter 
Harryson, da Universidade de Chalmers, na Suécia. O conceito foi batizado de i-bridge, para denotar a 
construção de uma ponte com inteligência. 
Os suportes da i-bridge são formados por vigas em formato de V feitas de fibra de vidro e reforçadas em parte 
inferior com fibra de carbona. As vigas diretamente com a seção de rolamento da ponte, por onde os carros 
passam. Essa seção de rolamento é extremamente delgada, graças à utilização de um concreto reforçado por 
fibras de aço. 
Como todos os materiais utilizados são muito duráveis, acredita-se que a i-bridge deverá ter um ciclo de vida 
muito superior ao de todas as pontes construídas hoje. Harryson calcula que, levando-se em conta tão-
somente o custo da construção, o novo tipo de ponte custaria hoje mais que o dobro de um ponte comum. 
Porém esse quadro mudaria, caso o projeto levasse em conta o menor tempo de construção, o menor 
impacto ambiental e a maior vida útil esperada da nova ponte. 
 
ECOPRODUTOS  
São conhecidos como ecoprodutos, produtos que não agridam o meio ambiente e a saúde dos seres vivos e 
que sejam fabricados a partir de matérias-primas naturais, renováveis e recicláveis, tendo também o menor 
impacto possível durante o processo de produção.  
Já existem no mercado várias soluções nesse sentido e ainda por cima com excelente relação 
preço/qualidade, sendo por isso um mercado em expansão.  
De seguida, apresentam-se alguns ecoprodutos interessantes, que terão grande probabilidade de crescimento 
nos próximos anos.  
  
1. Ecoplaca  
 As ecoplacas são chapas planas recicladas, fabricadas a partir de resíduos plásticos de diversas proveniências, 
como embalagens do tipo longa-vida, EVA (etil-vinil-acetato), cargas vegetais e minerais, entre outras. Estas 
são impermeáveis, resistentes à umidade e exposição solar e são 100% recicladas e recicláveis.  
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As ecoplacas podem ser aplicadas em várias situações, como:  

s interiores e exteriores;  
-wall;  

 
 

 
Resumindo, as vantagens da utilização de ecoplacas são:  

o;  
 

 
-acústico;  

-extinguível (não propaga chamas);  
 

 
  
Existem dois tipos de ecoplacas: Com revestimento plástico e com revestimento de papel. As primeiras são 
indicadas para uso aparente, sem necessidade de acabamento. São resistentes à chuva, vento e sol e podem 
ser usadas para áreas externas e internas. Não necessitam de pintura, mas aceitam tinta acrílica, látex, 
esmalte sintético, entre outros. As ecoplacas com revestimento de papel têm a mesma resistência das placas 
recicladas, mas recebem uma fina película de papel para receber pintura ou argamassa, se assim for 
necessário.  
  
2. Ecotelha  
A ecotelha é uma telha reciclada com formato ondulado, produzida a partir de resíduos de embalagens 
plásticas diversas. Esta é leve, resistente e protege contra a ação do sol e da chuva, reduzindo até 40% o calor 
no interior do ambiente, em comparação a telhas similares de fibrocimento.  
Trata-se de um produto reciclado, reciclável e sustentável, que não apresenta riscos de quebra por transporte 
ou quedas bruscas, descarga ou tráfego durante a instalação da peça.  
O produto pode ser usado em coberturas de fábricas, armazéns em geral, oficinas, galinheiros e coberturas de 
edifícios comerciais e residenciais.  
A ecotelha é composta por cerca de 75% de plástico, 24% de alumínio e 1% de celulose, comercializada com 
dimensões de 2,10 m X 0,92 m, espessura de 7 mm e peso 15 kg.  
Há dois tipos de ecotelhas disponíveis no mercado atualmente. A ecotelha que serve para coberturas de todos 
os tipos e a ecotelha translúcida que é utilizada para coberturas em que se deseja presença de luz natural. 
Esta última transfere mais de 80% de luminosidade natural para o ambiente e apenas 20% de calor. É uma boa 
substituta de telhas similares de fibra de vidro e policarbonato.  
Resumindo assim as inúmeras vantagens destas solução:  

iclado e reciclável;  
 

 
 

 
-extinguível (não propaga chamas);  
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3.Ecotelhado  
O Ecotelhado é um jardim suspenso, também conhecido como telhado verde ou telhado jardim. Este tipo de 
cobertura vegetal pode ser instalado em coberturas de prédios (lajes) ou em telhados convencionais, como o 
de telha cerâmica, fibrocimento, entre outros. É possível fazer um telhado com relva ou com plantas.  
Os ecotelhados têm tido um grande crescimento nos centros urbanos, pois trazem diversos benefícios como:  

 
 

 
 

luição do ar;  
 

 
 

res;  
 
 

 
Existem três sistemas possíveis para a instalação do ecotelhado. Sistema modular, sistema alveolar e sistema 
laminar.  
No primeiro, o ecotelhado é composto por módulos já plantados colocados lado a lado sobre uma membrana 
anti-raízes e uma membrana para a retenção de nutrientes. Este sistema é de rápida instalação e pode ser 
colocado em praticamente qualquer tipo de telhado ou laje.  
 No sistema alveolar, há maior retenção de água do que no anterior (o que já possibilita a utilização de relva) e 
permite o uso de maior variedade de plantas.  
 O sistema laminar caracteriza-se por utilizar uma lâmina de água sob um piso elevado feito de módulos de 
sustentação. Este tem um inconveniente, que é apenas poder ser utilizado em telhados completamente 
planos. Contudo, é o ideal para telhados de relva, pois mantém a umidade ideal na lâmina de água e maximiza 
os benefícios de retenção pluvial e conforto térmico. Além disso, a principal vantagem deste sistema é 
aproveitar a água da chuva para posterior reutilização no edifício.  
Deve-se acrescentar ao descrito anteriormente, a existência de uma manta que separa os módulos das raízes. 
O sistema tem, no total, 16 cm de espessura e pesa em torno de 120 kg/m2.  
Relativamente, à reutilização de água deve-se referir que a água dos chuveiros e dos lavatórios é filtrada num 
reservatório e depois bombeada até ao telhado para a rega da relva, responsável por uma nova filtragem. De 
seguida, escoa para o sistema laminar, que a redireciona para as descargas. 
 
4. Tijolo Ecológico ou Ecotijolo  
 Os tijolos ecológicos representam uma inovação na área dos materiais de construção, sendo um produto com 
boas hipóteses de crescimento. A principal vantagem ambiental é o fato de não precisarem de ser queimados 
em forno e por isso não são tão agressivos para o meio ambiente.  
O tijolo ecológico é elaborado a partir da composição de solo+cimento prensado (sem queima como dito 
anteriormente) e apresenta ótimo isolamento térmico e acústico e, sendo um produto mais leve, agiliza a 
construção. Ao aliviar o peso do edifício, diminui gastos em estacas mais profundas e sapatas maiores.  
Há ainda outros benefícios importantes que devem ser referidos, tais como:  

-de-obra especializada;  
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 e até tinta pode ser aplicado diretamente na face dos tijolos, 
dispensando assim reboco por exemplo, o que garantirá vantagens econômicas;  

durante o transporte ou manuseio;  

de solo-cimento são utilizados para passarem tubos;  
-se muito a quantidade de cimento e areia para assentar os tijolos;  

aos encaixes que favorecem o alinhamento e prumo da parede;  
6 vezes mais  

resistente;  

final de um edifício comparativamente a tijolos convencionais. Apesar de no mercado da construção, um 
ecotijolo ser obviamente mais caro, pelas razões apresentadas anteriormente, no custo final de uma obra 
compensa verdadeiramente.  
  
5. Ecoparede  
A ecoparede, também conhecida como jardim vertical, pode ser utilizada, tanto na fachada exterior como em 
painéis no interior do edifício. Esta tem inúmeros benefícios, tais como:  

 
 

 
 

ior durabilidade dos edifícios, pois diminui a amplitude térmica;  
 

Há dois sistemas de ecoparede, dependendo do local e forma de utilização que se pretende. São eles o 
sistema parede verde e o sistema brise vegetal.  
O primeiro caso consiste num sistema de revestimento de parede com vegetação, suportada por uma 
estrutura metálica contínua em perfil ―U‖ zincado onde são dispostos os módulos pré-vegetados. Este 
contempla irrigação automática e cada módulo pode ser retirado da parede, sendo independente do 
conjunto, caso necessite de substituição. Além disso, o sistema é montado destacado da parede, evitando 
passar umidade ao edifício. Assim, este sistema pode ser aplicado no interior ou no exterior das estruturas. 
Quando é aplicado no exterior, é disposto sobre uma fachada e as plantas são escolhidas de acordo com a 
quantidade de luz. É ainda projetado a uma altura viável e ao alcance para permitir manutenção quando 
necessário.  
Este sistema, quando utilizado no interior, cumpre uma função de purificação e limpeza do ar e a escolha das 
plantas deve recair sobre espécies de sombra ou então iluminadas por uma lâmpada especial.  
O sistema brise vegetal tem como finalidade cobrir a fachada de um edifício protegendo contra a acumulação 
de energia solar. É um sistema modular em que as plantas (geralmente trepadeiras) são conduzidas por cabos 
de aço inoxidável presos por fixadores do mesmo material. O método contempla ainda fertilização e irrigação 
automáticas.  
O sistema brise vegetal pode ser utilizado em edifícios sem limite de altura para conforto térmico das 
fachadas. Pode cobrir também os envidraçados, pois mantém uma distância das janelas e guarda 
transparência para quem está do lado de dentro. Este dá ainda novas perspectivas ao paisagismo natural e  
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benefícios como a constante renovação, não necessitando de pinturas, o aumento da eficiência energética 
que é proporcional à economia de energia elétrica para climatização e ainda além de não acumular energia 
solar, consome-a no processo de fotossíntese.  
  
6. Ecopavimento  
O ecopavimento é um pavimento permeável constituído por grelhas alveolares de plástico reciclado que se 
caracteriza por permitir a passagem de água e ar. Tem um impacto ambiental positivo ao ajudar na prevenção 
de enchentes, manutenção das vazões de cursos de água nas épocas de seca e controle da poluição pluvial, 
pois aumenta a absorção das águas da chuva evitando a poluição de rios pelo arraste de partículas e 
nutrientes por enxurradas. Além disso, o ecopavimento aumenta a evapotranspiração, diminuindo o calor 
urbano.  
Em termos de utilização, esta solução pode ser aplicada em substituição a pavimentação em locais de tráfego 
lento como estacionamentos, pavimento interno de condomínios, caminhos e pátios de escolas com maior 
retenção de água, calçadas, acessos pedestres e bacias de infiltração, entre outros.  
O ecopavimento é assim uma solução com melhor desempenho ambiental, econômico e estético do que 
outros pavimentos convencionais, além de acumular menos calor, ter menor índice de reflexão e como foi 
dito anteriormente, reter a água da chuva, evitando poluição e diminuindo o calor urbano.  
  
 
7. Ecodreno  
O ecodreno é um novo sistema de biorretenção inspirado nos jardins de chuva. Tem dois objetivos primordiais 
na gestão da água da chuva urbana: controle das inundações e prevenção da contaminação.  
Esta solução consiste numa estrutura de suporte, feita de plástico reciclado que aumenta a capacidade de 
retenção das águas da chuva e assegura um trânsito normal sobre a área. Funciona também como uma 
trincheira de infiltração. 
O ecodreno é então uma depressão pouco profunda na terra, num terreno com solo permeável e com plantas 
ou árvores e coberto por uma delgada capa de acolchoado orgânico. Assim, a água da chuva acumulada nas 
superfícies impermeáveis, como calçadas e ruas é absorvida e drenada para as redes de drenagem ou canais. 
Num estudo recente é comprovado o potencial desta solução para eliminar contaminantes e nutrientes da 
enxurrada.  
  
8. Madeira Biossintética  
A madeira biossintética é uma nova solução que é resultado da reciclagem de diversos resíduos industriais, 
como plástico, fibras vegetais ou animais através de um complexo processo de transformação. Esta substitui a 
madeira natural em diversos aspectos e é um produto de alta tecnologia, durável, imune a pragas, entre 
outras qualidades.  
Esta solução é fabricada na região metropolitana de Belo Horizonte, Brasil e tem inúmeras utilizações 
possíveis, como por exemplo, palets e caixas, decks de piscina, revestimentos, pisos, decoração e paisagismo 
(espreguiçadeiras, mesas, bancos de jardim, brinquedos, entre outros).  
Resumindo, a madeira biossintética tem vários benefícios como:  

titui a madeira natural;  
 

e até submersos);  
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colada);  
 

 
 

 
 


