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RESUMO 

 

 

O presente trabalho propõe uma forma de reciclar papel, inclusive daqueles 

que não apresentam qualidade para serem aproveitados na produção tradicional de 

reciclados, utilizando-o em conjunto com terra, areia e cimento para a elaboração de 

uma mistura. Denominada de compósito, essa mistura é produzida com materiais de 

baixo custo e de fácil acesso sendo, portanto, um produto economicamente viável. 

Com ele foi possível produzir tijolos ecológicos, materiais didáticos e utilitários 

domésticos e ornamentais. Após triturar, em liquidificador, variados tipos de papéis 

picados imersos em água formou-se uma polpa, que misturada à terra, à areia e ao 

cimento obteve-se uma massa homogênea de grande plasticidade. A adição de 

polpa de papel propiciou leveza e estabilidade estrutural enquanto a terra a areia e o 

cimento conferiram resistência mecânica às peças confeccionadas. Os resultados 

demonstraram a viabilidade do projeto, porém, são necessários testes mais 

elaborados com ferramentas adequadas que confirmem a qualidade do produto final.  
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ABSTRAT 

 

 

This paper proposes a way to recycle paper, including those that do not have 

quality to be utilized for the production of traditional recycled by using it in conjunction 

with soil, sand and cement for the preparation of a mixture. Called composite, this 

mixture is produced with low cost materials and easy to access and is therefore an 

economically viable product. With it was possible to produce ecological bricks, 

educational materials and household and ornamental utilities. After grinding in a 

blender, various types of chopped papers immersed in water formed a pulp, which 

mixed with earth, sand and cement obtained a homogeneous mass of great 

plasticity. The addition of paper pulp provided lightness and structural stability while 

the earth sand and cement gave strength to the pieces made. The results 

demonstrated the feasibility of the project, but it takes more elaborate tests with 

appropriate tools to confirm the quality of the final product. 

 

 

Keywords: composite; recycling; paper; low cost; sustainable.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Compósito ao longo da história 
 

Segundo Ventura (2009), os materiais compósitos não têm uma definição 

universalmente aceita. De um modo geral, um material diz-se compósito quando é 

constituído por dois ou mais constituintes diferentes.  

Ventura (2009) menciona que os materiais compósitos de fibras naturais como: 

madeira, ossos e ramos finos de plantas são originários das primeiras sociedades 

agrícolas e suas vantagens têm sido exploradas durante séculos. Os egípcios, por 

exemplo, utilizavam materiais compósitos de fibras naturais como o papiro para fazer 

barcos, velas e cordas desde o ano 4000 a.C. Outro material utilizado para a 

fabricação de compósitos de fibras naturais é a palha. Sua aplicação para reforço de 

tijolos data de mais de 2000 anos sendo um método empregado ainda hoje. 

De acordo com Ventura (2009), os compósitos de fibras sintéticas são 

originários do século XIX quando o homem fez o primeiro polímero, fenol-

formaldeído. Com ele foi fabricado a baquelita, um material isolante, recentemente 

muito utilizada em equipamento elétrico. Ressalva, ainda, que os compósitos de 

fibras sintéticas passaram a ser mais utilizados durante a segunda metade do século 

XX com a fabricação de estruturas compósitas leves utilizadas em aplicações 

elétricas como dielétricos e cúpulas de radar.  

Nas décadas de 80 e 90 o uso de compósitos tornou-se muito comum para 

melhorar o desempenho de veículos espaciais e aviões militares. Atualmente três 

fatores são responsáveis pelo surgimento de novos desenvolvimentos no uso de 

compósitos: (1) a reintrodução de fibras naturais nesses materiais; (2) a necessidade 

de redução de custos de fabricação; (3) a crescente preocupação do mundo atual 

com o meio ambiente (VENTURA, 2009). 

 

1.2 O mundo no século XXI 
 

De acordo com Trigueiro (2005) somos todos contemporâneos de um modelo 

de desenvolvimento que vem exaurindo, em velocidade assustadora e numa escala 

sem precedentes, os recursos naturais não renováveis do planeta, com impactos 

negativos sobre a qualidade de vida da população. A avassaladora farra consumista 
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desencadeada a partir da Revolução Industrial, potencializada com o avanço 

tecnológico dos meios de produção e universalizada pela mídia na era da 

globalização, está custando caro ao planeta. É indiscutível que um país precisa 

crescer, gerar emprego e renda, além de movimentar a economia, porém este 

crescimento deve ocorrer de maneira sustentável. No caso do Brasil, Trigueiro 

(2005) salienta que um bom começo seria um programa amplo de governo que 

estimulasse a reciclagem no país que, conforme o deputado federal Fernando 

Gabeira, poderia gerar pelo menos um milhão de empregos diretos. Segundo 

Trigueiro (2005) é importante incorporar à agenda do desenvolvimento a premissa 

da sustentabilidade. 

Thomas & Callan (2012) preconizam que para se atingir o desenvolvimento 

sustentável é necessário que haja uma parceria entre o crescimento econômico e a 

proteção ambiental. Várias iniciativas estão sendo desenvolvidas e vêm acionando 

esforços públicos e privados nessa direção. Algumas dessas iniciativas baseiam-se 

no conceito de ecologia industrial que atua de forma multidisciplinar promovendo, 

em especial, o desenvolvimento de ecossistemas industriais, que apresenta como 

premissa básica a reciclagem dos resíduos ou dejetos provenientes de um processo 

de manufatura, o que favorece o desenvolvimento sustentável.  

 

1.3 Os resíduos, a reciclagem e o reuso 
 

Para Miller (2011) podemos lidar com os resíduos produzidos, a partir do 

consumismo, de duas maneiras: uma por meio da redução de sua produção e outra 

pelo gerenciamento destes resíduos. O autor ressalta que uma forma importante de 

gerenciamento de materiais descartados é a sua reciclagem transformando-os em 

produtos novos e úteis que possam ser vendidos no mercado. Os materiais 

coletados para a reciclagem podem ser processados de duas formas: a reciclagem 

primária ou em circuito fechado que ocorre quando o resíduo é transformado em 

novos produtos do mesmo tipo e a reciclagem secundária ou “downcycling” que 

ocorre quando os materiais residuais são convertidos em produtos diferentes. Miller 

(2011) enfatiza, ainda, que há dois tipos de resíduos que podem ser reciclados: o 

resíduo pré-consumo, gerado no processo de fabricação, e o resíduo pós-consumo, 

gerado pelo consumo dos produtos. 
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De acordo com a Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010) a reciclagem é o processo de 

transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades 

físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou 

novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos 

competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e, se couber, do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção 

à Sanidade Agropecuária (SUASA). Conforme a Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010), o 

reuso ou reutilização é o processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 

transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os 

padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do 

SNVS e do Suasa. 

De acordo com o Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE, 

2010), no Brasil, mesmo sem um marco regulatório, o mercado de recicláveis é uma 

atividade em expansão e tende ao contínuo crescimento. Outros dados do CEMPRE 

indicam que o volume de lixo urbano reciclado passou de cinco milhões de 

toneladas em 2003 para sete milhões e cem mil toneladas em 2008, o que 

corresponde a 13% dos resíduos gerados nas cidades. Se considerada apenas a 

fração seca do lixo (plástico, vidro, metais, papel e borracha), o índice de reciclagem 

subiu de 17% em 2004 para 25% em 2008. O setor já movimenta R$ 8 bilhões por 

ano. 

 

1.4 A produção de celulose e de papel no Brasil 
 

Em 2008, a produção de celulose atingiu a marca doze milhões e oitocentas mil 

toneladas, o que fez com que o Brasil se posicionasse como o quarto produtor 

mundial. A produção brasileira de celulose cresceu 7,1% em relação ao ano anterior. 

Os fabricantes de papéis aumentaram em 2,1% a produção, alcançando a marca de 

nove milhões e duzentas mil toneladas (FALEIROS, 2009). 

Já em 2013, segundo a BRACELPA (2014), o Brasil produziu quinze milhões e 

cento e vinte e nove mil toneladas de celulose e dez milhões e quatrocentos e 

quarenta e quatro mil toneladas de papel. 

Dados da Secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2010) 

estimam que no Brasil, a indústria de papel e celulose é responsável por, 

aproximadamente, 1% do PIB brasileiro. Em média, o consumo de papel no país é 
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em torno de seis milhões de toneladas por ano, o que justificaria a importância da 

sua reciclagem. Estima-se, por exemplo, que na fabricação de aproximadamente 

uma tonelada de papelão, são necessárias, aproximadamente, duas toneladas de 

madeira (o equivalente a cerca de quatorze árvores), 44 a 100 mil litros de água e de 

5 a 7,6 mil KW de energia. A produção desta mesma quantidade de papel gera, 

ainda, 18 Kg de poluentes orgânicos descartados nos efluentes e 88 Kg de resíduos 

sólidos. Já no processo de reciclagem, o volume de água utilizado cai para dois mil 

litros e o consumo de energia cai para 2,5 mil KW. Reciclar o papel, ao invés de 

fabricá-lo a partir da celulose, pode levar a uma redução de consumo de energia, 

emissão de poluentes e do uso da água, além de redução da percentagem de papel 

descartado como resíduo sólido.  

Segundo a Secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2010), a 

produção percentual brasileira de papéis por tipo é de aproximadamente 46% de 

embalagens, 34% de papéis para imprimir e escrever, 10% de cartões e cartolinas, 

8% de papéis sanitários e 2% de papéis especiais. 

Santos, et al. (2001) citam que cada tipo de papel engloba uma série de 

subtipos. Papéis para impressão: acetinado, bíblia, bouffant, couché, imprensa, 

jornal, mimeógrafo, monolúcido, offset; papéis para escrever: apergaminhado, 

correspondência aérea, segundas-vias; papéis para embalagem: manilhinha ou de 

padaria, manilha, tecido, hamburguês, havana, HD, LD, macarrão; papéis para fins 

sanitários: higiênico, toalha, guardanapo, lenço; papéis especiais: base para 

carbono, cigarros e afins, crespado, para desenho, heliográfico, absorventes e 

filtrantes e, também, papéis não classificados: Kraft especial para cabos elétricos, 

fios telefônicos e condensadores. 

Uma questão relevante é que as indústrias produtoras de papel e celulose que 

utilizam produtos químicos e calor para transformar a madeira em polpa geram 

muitos resíduos denominados dregs, grits e lama de cal. Grande parte desses 

resíduos é destinada a aterros industriais, implicando em custos econômicos e 

ambientais para o gerador. Estudos realizados envolvem a utilização desses rejeitos 

como componentes da matéria-prima para a fabricação de tijolos. Para tanto, são 

feitas misturas de resíduos e argila, e submetidos depois a testes físico-químicos 

para controle de qualidade desses tijolos, verificando se os mesmos obedecem aos 

padrões estabelecidos pela ABNT (IZIDIO; SUBTIL; ANDRADE, 2014). 
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1.5 Reciclagem de papel 
 

De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD, 1995), a Agenda 21 apresenta propostas para a 

maximização ambientalmente saudável do reaproveitamento e da reciclagem dos 

resíduos. Em sua base para ação a Agenda 21 cita que o esgotamento dos locais de 

despejo tradicionais, a aplicação de controles ambientais mais estritos no depósito 

de resíduos e o aumento da quantidade de resíduos de maior persistência, 

especialmente nos países industrializados, contribuíram em conjunto para o rápido 

aumento dos custos dos serviços de depósito dos resíduos sendo que esses custos 

podem duplicar ou triplicar até o final da década. Na medida em que se modifica a 

economia dos serviços de depósito de resíduos, sua reciclagem e a recuperação de 

recursos ficam cada dia mais rentáveis. Os futuros programas de manejo de 

resíduos devem aproveitar ao máximo as abordagens do controle de resíduos 

baseadas no rendimento dos recursos devendo ser realizadas em conjunto com 

programas de educação do público. É importante que se identifiquem os mercados 

para os produtos procedentes de materiais reaproveitados ao elaborar os programas 

de reutilização e reciclagem. 

De acordo com a Secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2010), 

a composição dos resíduos triados após a coleta seletiva é diversificada: papel e 

papelão, rejeito, longa-vida, alumínio, metais, vidros, plásticos, pneus, pilhas e 

baterias, lâmpadas, eletroeletrônicos, etc. Entre os materiais que compõem o 

resíduo sólido urbano brasileiro o papel tem participação de destaque.  

Conforme a Secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2010), o 

setor de papéis vem apresentando um aumento significativo no uso de reciclados. 

Em 2000, o uso de recicláveis representou 45% da produção mundial de papel 

sendo que no Brasil, apenas 37% do papel produzido, nesse período, foi para a 

reciclagem. De todo o papel reciclado, 80% foi destinado à confecção embalagens, 

18% a papéis sanitários e apenas 2% à impressão. Um ponto importante é que para 

o papel ser passível de reciclagem com qualidade, ele não pode estar contaminado 

com outros materiais tais como ceras, plásticos, manchas de óleo e tintura, terra, 

pedaços de madeira, barbantes, cordas, metais, etc. Por isso, adota-se uma 

subdivisão indicativa para papel reciclável e papel não reciclável. 
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Dados importantes sobre a reciclagem do papel envolvem o consumo 

aparente, descrito por Pinto (2008), como sendo a produção nacional somada às 

importações e subtraída as exportações, e as aparas de papel, onde Ferreira (2004) 

define como sobras de papel resultantes da operação de aparar.  

De acordo com a BRACELPA (2014), em 2012 o consumo aparente de papel 

no país registrou, nove milhões e setecentos e oitenta e um mil toneladas e a 

recuperação de aparas de papel foi de, aproximadamente, quatro milhões e 

quinhentas mil toneladas. Percentualmente seriam 45,7% de todos os papéis que 

circularam no país em 2012 (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Taxa de recuperação de papéis recicláveis (fonte: BRACELPA, 2014). 

 

Segundo Ribeiro & Ziglio (2006), os materiais mais presentes entre os 

descartados são o papelão e os papéis brancos (folhas de impressão e escrita). Os 

catadores conseguem obter esses materiais em condições de reciclagem, 

principalmente, quando os mesmos estão separados dos demais resíduos na própria 

fonte geradora, evitando, assim, a contaminação. Conforme o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA, 2015), eles são os grandes parceiros que promovem a reciclagem 

desses resíduos, permitindo o seu retorno à cadeia produtiva. O trabalho 

desenvolvido pelos catadores reduz os gastos públicos com o sistema de limpeza 

pública, aumenta a vida útil dos aterros sanitários, diminui a demanda por recursos 

naturais, e fomenta a cadeia produtiva das indústrias recicladoras com geração de 

trabalho. 

Ribeiro & Ziglio (2006) ressaltam ainda que alguns materiais, como o vidro, 

podem ser reciclados diversas vezes, sendo por outro lado o papel, em geral, 
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reciclado para fins nobres (material para impressão e escrita) apenas uma vez. 

Depois esses papéis são utilizados apenas para a confecção de embalagens. 

 

1.6 Justificativa 
 

Considerando que grande parte do descarte de papel não é adequada, o que 

acaba por contaminá-lo, além do fato de que muitos tipos de papéis não podem ser 

reciclados da forma convencional, a produção de um compósito que permite a 

utilização desses papéis misturados a materiais de baixo custo e fácil acesso como 

a terra, a areia e o cimento é uma possibilidade de utilizá-los para produzir vários 

tipos de peças úteis. Destacam-se nesse trabalho a confecção de tijolos ecológicos, 

de materiais didáticos e de utilitários domésticos e ornamentais como um projeto 

piloto, porém, as possibilidades do compósito vão além do proposto podendo ser 

utilizado para vários fins. Há no projeto uma intrínseca ligação com a Educação 

Ambiental e com o desenvolvimento educacional criativo. Além disso, com a 

intenção de colaborar com a construção de um mundo mais sustentável a 

elaboração desse compósito justifica-se por ser uma oportunidade de fornecer 

destinação adequada aos papéis descartados, mitigando, dessa maneira, os 

impactos ao meio ambiente. 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Geral 
 

- Reciclar papéis diversos, inclusive aqueles que não apresentam qualidade 

para serem aproveitados na reciclagem convencional. 

 

2.2 Específicos 
 

- Produzir um compósito elaborado com materiais de custo acessível e menos 

impactante ao meio ambiente;  

- Usar o compósito para produzir tijolos ecológicos, materiais didáticos e 

utilitários domésticos e ornamentais. 
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3. MATERIAIS 

 

3.1 Materiais Gerais 
 

- Papéis diversos; 

- Caneca de alumínio de 250 ml;  

- Liquidificador; 

- Sacola reutilizável de algodão cru de 30 cm x 37 cm; 

- Tambor plástico com capacidade para 70 litros; 

- Caibro de madeira de 5 cm x 5 cm x 100 cm; 

- Luvas de borracha; 

- Luvas de couro; 

- Luvas para temperatura elevada; 

- Colher de pau para cozinha de 40 cm de comprimento; 

- Colher de sopa; 

- Palito de sorvete; 

- Trena de 5 metros;  

- Régua de 30 cm; 

- Caneta preta para retro projetor; 

- Lapiseira nº 0,9; 

- Grafite nº 0,9; 

- Compasso; 

- Pano de algodão; 

- Peneira com 30 cm de diâmetro e trama de 2,75 mm x 0,45 mm; 

- Lixa para metal nº 100; 

- Serrote tipo segueta; 

- Cola branca para madeira; 

- Pincel de 25 mm; 

- Pincel nº 14; 

- Pincel nº 8; 

- Pincel nº 0; 

- 06 sacos plásticos transparentes de 44 cm x 30 cm; 

- Copo de vidro liso de 200 ml com 7 cm de diâmetro; 

- 05 recipientes plásticos feitos de garrafa plástica de 200 ml cortada ao meio; 
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- 02 blocos de concreto; 

- 04 bacias plásticas com 30 cm de diâmetro e capacidade para 4 litros; 

- Bacia plástica com base de 36 cm de diâmetro e capacidade para 30 litros; 

- 02 baldes plásticos com capacidade para 6 litros; 

- Vaso de barro adquirido em loja de comércio; 

- Terra vermelha seca para produção de compósito e tinta; 

- Terra amarela seca para produção de tinta; 

- Terra roxa seca para produção de tinta; 

- 04 tábuas de madeira de 67 cm x 52 cm recoberta com fórmica lisa; 

- Tábua de madeira de 52 cm x 27 cm x 1,5 cm; 

- Mesa de madeira de 1,85 cm x 94 cm; 

- Cal para produção de tinta; 

- Cimento portland; 

- Areia fina; 

- Água de torneira; 

- Balança digital com capacidade máxima para 3.000 g; 

- Termômetro digital com infravermelho; 

- Celular para marcação de tempo; 

- Estufa com temperatura máxima de 280 ºC. 

 

3.2 Materiais para confecção do molde de tijolos ecológicos 
 

- 02 peças de madeira com 1,5 cm de altura, 66 cm de comprimento e 12 cm de 

largura; 

- 01 peça de madeira com 1,5 cm de altura, 58 cm de comprimento e 12 cm de 

largura; 

- 03 peças de madeira com 2,5 cm de altura, 12 cm de comprimento e 5,5 cm de 

largura; 

- 02 peças de madeira com 1,5 cm de altura, 12 cm de comprimento e 5 cm de 

largura; 

- 30 parafusos de 3 mm x 3,5 cm. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1 Produção de polpa de papel 
 

Inicialmente foram separados papéis diversos (Figura 2) de descarte pessoal 

como: jornal, propaganda de produtos de supermercado, folha sulfite usada, folha de 

revista, cupom fiscal, embalagem de doce e embalagem de manteiga. 

 

 
Figura 2: Papéis diversos. 

 

Posteriormente esses papéis foram picados (Figura 3, esquerda) e 

pressionados com os dedos dentro de uma caneca de alumínio de 250 ml 

preenchendo-a totalmente como mostrado na figura 3 (direita). 

 

 
Figura 3: Papéis picados (esquerda); caneca de 250 ml cheia de papéis picados (direita). 
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Em seguida ao papel picado e pressionado foi adicionado 1,5 L de água em um 

liquidificador, onde foi triturado (Figura 4, esquerda), até formar uma pasta 

homogênea (Figura 4, direita). 

 

 
Figura 4: Papel sendo triturado no liquidificador (esquerda); papel triturado em pasta 

homogênea no liquidificador (direita). 

 

4.2 Preparação do compósito 
 

Primeiramente foi coletada terra vermelha seca até completar a metade de uma 

sacola reutilizável de algodão cru de 30 cm x 37 cm. Utilizando-se luvas de couro 

para proteção a terra coletada foi colocada em um tambor plástico com capacidade 

para 70 litros e destorroada (fragmentada) com um caibro de madeira de 5 cm x 5 

cm x 100 cm como indicado na figura 5.  

 

 
Figura 5: Destorroamento de terra seca. 



18 

 
 

Em seguida a terra destorroada foi peneirada (Figura 6, esquerda) utilizando-se 

peneira de 30 cm de diâmetro e trama de 2,75 mm x 0,45 mm em uma bacia plástica 

de 30 cm de diâmetro e capacidade para 4 litros. A figura 6 (direita) apresenta a 

terra já peneirada e reservada. 

 

 
Figura 6: Peneiração de terra seca destorroada (esquerda); terra seca peneirada (direita). 

 

Posteriormente, com o auxílio de uma caneca de alumínio de 250 ml, foram 

separadas duas porções completas de areia fina e peneiradas (Figura 7, esquerda) 

em uma bacia plástica de 30 cm de diâmetro e capacidade para 4 litros. A figura 7 

(direita) mostra a areia fina peneirada e reservada. 

 

 
Figura 7: Peneiração de areia fina (esquerda); areia fina peneirada (direita). 

 

Utilizando-se a mesma caneca e a mesma peneira, foram separadas e 

peneiradas quatro porções completas de cimento portland em uma bacia plástica de 

30 cm de diâmetro e capacidade para 4 litros como mostrado na figura 8 (esquerda). 

A figura 8 (direita) demonstra o cimento peneirado e reservado. 
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Figura 8: Peneiração de cimento (esquerda); cimento peneirado (direita). 

 

4.3 Produção do compósito 
 

Com o auxilio de uma caneca de alumínio de 250 ml foram separadas, em uma 

bacia plástica com base de 36 cm de diâmetro e capacidade para 30 litros, oito 

porções de terra vermelha seca peneirada (Figura 9, esquerda). Sobre a terra foram 

colocadas duas porções de areia fina peneirada (Figura 9, centro). Acrescentaram-

se quatro porções de cimento peneirado (Figura 9, direita). 

 

 
Figura 9: Terra vermelha seca peneirada sendo separada (esquerda); areia fina peneirada 

sendo colocada sobre a terra seca peneirada (centro); cimento peneirado sendo colocado sobre a 
areia fina e terra seca peneiradas (direita). 

 

Em seguida, com uma colher de pau, revolveu-se a terra seca, a areia fina e o 

cimento (Figura 10, esquerda), obtendo-se como resultado uma mistura homogênea 

(Figura 10, direita). 
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Figura 10: Terra seca e areia fina peneiradas e cimento peneirado sendo revolvidos com colher 

de pau (esquerda); mistura homogênea de terra seca e areia fina peneiradas e cimento peneirado 
(direita). 

 

A etapa seguinte foi incorporar, com o auxílio de uma caneca de 250 ml, seis 

porções de pasta de papel à mistura de terra, areia e cimento (Figura 11 esquerda). 

Finalmente todos os elementos foram revolvidos com colher de pau, formando-se o 

compósito (Figura 11 direita). 

 

 
Figura 11: Pasta de papel sendo incorporada à mistura de terra seca e areia fina peneiradas e 

cimento peneirado (esquerda); compósito de terra e areia peneiradas, cimento peneirado e pasta de 
papel (direita). 

 

4.4 Produção dos tijolos ecológicos 
 

Para se fabricar dois tijolos ecológicos produziu-se um molde de madeira com 

dois compartimentos com medida interna de 5,5 cm x 25 cm x 12 cm (Figura 12). 
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Figura 12: Molde de madeira para fabricação de dois tijolos ecológicos. 

 

Em seguida, utilizando-se uma colher de pau, foi acomodada nos 

compartimentos do molde de madeira uma quantidade de compósito suficiente para 

preencher todo o recipiente (Figura 13). 

 

 
Figura 13: Preenchimento do compósito nos compartimentos do molde de madeira para 

fabricação dos tijolos ecológicos. 

 

Logo após ser adicionado o compósito no molde foram realizadas pequenas 

batidas, com o molde de madeira, contra o chão para que o compósito fosse 

acondicionado nos compartimentos de forma mais homogênea (Figura 14, 

esquerda). A figura 14 (direita) mostra o compósito após sua homogeneização no 

molde. 
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Figura 14: Realização de pequenas batidas contra o chão com o molde de madeira (esquerda); 

compósito homogeneizado no molde de madeira (direita). 

 

Após três dias os tijolos ecológicos foram desenformados e deixados em 

descanso em local sombreado e arejado durante vinte dias para a secagem total. 

 

4.5 Produção dos materiais didáticos  
 

4.5.1 Tinta de terra e tinta de cal para pintura dos materiais didáticos 
 

Para se pintar os materiais didáticos foi produzida tinta de terra nas cores 

vermelha, amarela, roxa, ocre e tinta de cal. Inicialmente, produziu-se tinta de terra 

vermelha (Figura 15). Utilizando-se um recipiente feito de garrafa plástica de 200 ml 

cortada ao meio colocaram-se: seis colheres rasas de sopa com terra vermelha 

peneirada, seis colheres de sopa com água e duas colheres rasas de sopa com cola 

branca para madeira. Misturaram-se os ingredientes até a sua homogeneização 

formando-se a tinta propriamente dita.  

Para se produzir as tintas de terra amarela, de terra roxa e de cal seguiu-se o 

mesmo procedimento indicado para a produção de tinta de terra vermelha. Para a 

produção da tinta da cor ocre juntaram-se duas colheres de sopa de tinta de terra 

amarela e duas colheres de sopa de tinta de terra roxa misturando-se bem até sua 

homogeneização. 
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Figura 15: Produção de tinta de terra vermelha. 

 

4.5.2 Pizza para aula de frações e porcentagem 
 

A produção da pizza para aula de frações e porcentagem foi realizada em 

quatro etapas. Na primeira etapa (Figura 16), utilizando-se luvas de borracha para 

proteção, separou-se quantidade suficiente de compósito para se confeccionar, 

artesanalmente, uma peça de 25 cm de diâmetro e 1 cm de altura sobre uma tábua 

de madeira de 67 cm x 52 cm recoberta com fórmica lisa. Para se medir seu 

diâmetro utilizou-se uma trena e para de medir sua altura utilizou-se um palito de 

sorvete com 1 cm de uma de suas extremidades marcada com caneta preta para 

retro projetor.  
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Figura 16: Primeira etapa da produção da pizza para aula de frações e porcentagem. 

 

Após vinte dias para a secagem da peça realizou-se a segunda etapa (Figura 

17). Inicialmente, cobriu-se com tinta de terra amarela uma de suas faces utilizando-

se um pincel de 25 mm. Sobre a face amarela seca desenhou-se esquematicamente 

as fatias de tomate com uma lapiseira nº 09 e em seguida pintaram-se as fatias de 

tomate e as bordas da peça com tinta de terra vermelha utilizando-se um pincel nº 8.  

 

 
Figura 17: Segunda etapa da produção da pizza para aula de frações e porcentagem. 

 

Após a secagem da tinta iniciou-se a terceira etapa (Figura 18). Utilizando-se 

compasso, lapiseira nº 09 e régua de 30 cm, delimitaram-se, do lado oposto à 
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pintura, os espaços de modo que a pizza ficou dividida em dois pedaços de 1/4 e 

quatro pedaços de 1/8.  

 

 
Figura 18: Terceira etapa da produção da pizza para aula de frações e porcentagem. 

 

Após a demarcação colocou-se a peça sobre uma tábua de madeira de 52 cm 

x 27 cm x 1,5 cm coberta com um pano de algodão e apoiada em uma mesa. 

Serrou-se com serrote tipo segueta os pedaços demarcados finalizando a quarta 

etapa (Figura 19). 

 

 
Figura 19: Quarta etapa da produção da pizza para aula de frações e porcentagem. 
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4.5.3 Ciclo celular simplificado 
 

Como evidenciado na figura 20, utilizando-se uma colher de pau, separou-se 

uma porção de compósito sobre uma tábua de madeira de 67 cm x 52 cm recoberta 

com fórmica lisa e modelou-se, manualmente, até que sua superfície estivesse 

regular. Mediu-se a altura da peça com o auxílio de um palito de sorvete com 1 cm 

de uma de suas extremidades marcada com caneta preta para retro projetor e em 

seguida colocou-se, com a boca para baixo, um copo de vidro liso de 200 ml com 7 

cm de diâmetro sobre a peça. Pressionou-se o copo sobre a peça e, em seguida, 

removeu-se o excesso de compósito do lado externo do copo. Retirou-se o copo 

visualizando-se a peça circular. Utilizando-se o mesmo processo foram produzidas 

doze peças circulares com 7 cm de diâmetro e 1 cm de altura. 

 

 
Figura 20: Produção de peças para pintura do ciclo celular simplificado. 
 

Após vinte dias de secagem as rebarbas das bordas das peças foram retiradas 

com lixa para metal nº 100. Posteriormente, com pincel de 25 mm, cobriu-se uma 

das faces dos materiais com tinta de cal (Figura 21, esquerda). Após a tinta secar 

utilizou-se uma lapiseira nº 09 para se desenhar, esquematicamente, o ciclo celular 

mitótico e meiótico de forma simplificado. Com o auxílio de pincel nº 8, pintaram-se 

os desenhos esquemáticos dos cromossomos não homólogos com tinta de terra 

vermelha e tinta de terra amarela para diferenciá-los (Figura 21, direita).  
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Figura 21: Pintura de uma das faces das peças (esquerda); pintura dos desenhos 

esquemáticos do ciclo celular mitótico e meiótico simplificado (direita). 

 

4.5.4 Ciclo celular elaborado 
 

Para a produção das peças do ciclo celular mitótico elaborado seguiu-se o 

mesmo processo realizado na primeira etapa da produção da pizza para aula de 

frações e porcentagem. Inicialmente, modelaram-se manualmente oito peças, sendo: 

cinco peças de, aproximadamente, 23 cm de diâmetro e 1 cm de altura; uma peça 

em forma de oito; e duas peças de, aproximadamente, 17 cm de diâmetro e 1 cm de 

altura. Utilizou-se um pincel de 25 mm para se cobrir com tinta de cal uma das faces 

das peças (Figura 22, esquerda). Após a secagem da tinta de cal, com uma lapiseira 

nº 09 e um compasso, desenharam-se esquematicamente os cromossomos, os 

núcleos celulares, os centríolos e as fibras do fuso. Utilizando-se um pincel nº 8 

pintaram-se os desenhos esquemáticos dos cromossomos não homólogos com tinta 

de terra vermelha e amarela de modo a diferenciá-los, os núcleos celulares com tinta 

ocre e os centríolos e as fibras do fuso com tinta de terra roxa (Figura 22, direita). 
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Figura 22: Pintura de uma das faces das peças (esquerda); pintura dos desenhos 

esquemáticos do ciclo celular elaborado (direita). 

 

4.6 Produção dos utilitários domésticos 
 

4.6.1 Descansadores de panela e caneca 
 

O procedimento para se produzir os descansadores de panela e caneca foi o 

mesmo realizado na primeira etapa da fabricação da pizza para aula de frações e 

porcentagem. Primeiramente, sobre uma tábua de madeira de 67 cm x 52 cm 

recoberta com fórmica lisa, modelou-se artesanalmente uma peça com diâmetro 

aproximado de 27 cm medida com trena (Figura 23, esquerda) e altura aproximada 

de 1 cm medida com um palito de sorvete marcado com caneta preta para retro 

projetor (Figura 23, centro). Em seguida, produziram-se mais uma peça com as 

mesmas dimensões e duas peças com, aproximadamente, 12,5 cm de diâmetro e 1 

cm de altura. Dessa forma, fabricaram-se duas peças maiores para descanso de 

panela e duas menores para descanso de caneca (Figura 23, direita). 

 

 
Figura 23: Produção dos descansadores de panela e caneca. 
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4.6.2 Bandeja para utensílios domésticos 
 

Na produção da bandeja para utensílios domésticos (Figura 24) utilizou-se uma 

bacia plástica com base de 36 cm de diâmetro e capacidade para 30 litros. Com uma 

caneta preta para retro projetor e um palito de sorvete com 1,5 cm de uma de suas 

extremidades marcada, riscou-se uma linha na lateral interna da bacia a, 

aproximadamente, 1,5 cm de altura a partir de sua base. Com o auxílio de uma 

colher de pau colocou-se dez porções de compósito na bacia. Bateu-se, 

suavemente, com a bacia contra o chão de modo que o compósito, homogeneizado, 

atingiu a linha de 1,5 cm. Após três dias a bandeja foi desenformada e colocada em 

local seco e arejado para secagem total. 

 

 
Figura 24: Produção da bandeja para utensílios domésticos. 

 

4.7 Produção dos utilitários ornamentais 
 

4.7.1 Vasos para plantas 
 

Sobre uma tábua de madeira de 67 cm x 52 cm recoberta com fórmica lisa 

colocaram-se, com o auxílio de uma colher de pau, duas porções de compósito. 

Utilizando-se luvas de borracha modelou-se, manualmente (Figura 25, esquerda), 

um vaso para plantas (Figura 25, centro) e em seguida foram produzidos mais dois 

vasos, obtendo-se o total de três vasos com formatos diferentes (Figura 25, direita). 

 

 
Figura 25: Modelagem de um vaso para plantas (esquerda); vaso para plantas modelado 

(centro); três vasos para plantas modelados em formatos diferentes (direita). 
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4.7.2 Pratos para vasos 
 

Sobre uma tábua de madeira de 67 cm x 52 cm recoberta com fórmica lisa, 

colocou-se, com o auxílio de uma colher de pau, uma porção de compósito. 

Utilizando-se luvas de borracha modelou-se, manualmente (Figura 26, esquerda), 

um prato para vasos (Figura 26, centro) e em seguida foram produzidos mais dois 

pratos, obtendo-se o total de três pratos com formatos diferentes (Figura 26, direita). 

 

 
Figura 26: Modelagem de um prato para vasos (esquerda); prato para vasos modelado 

(centro); três pratos para vasos modelados em formatos diferentes (direita). 
 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Tijolos ecológicos 
 

A resistência à compressão é uma das características essenciais inerentes a 

qualquer tipo de tijolo, repercutindo favoravelmente na estabilidade de uma 

construção (SOUZA et al., 2011). Nesse sentido, para obterem-se dados sobre a 

resistência mecânica de tijolos, os mesmos devem ser submetidos a ensaios de 

compressão simples com equipamento adequado (Figura 27). Devido à 

indisponibilidade desse equipamento não foi possível conferir, tecnicamente, a 

resistência do tijolo feito com o compósito. Desse modo, a análise baseou-se nas 

percepções visual e tátil, sendo que, os tijolos ecológicos (Figura 28), produzidos em 

junho de 2014, foram periodicamente observados e demonstraram não ter havido 

desgaste significativo do material ou o surgimento de trincas e rachaduras ao longo 

do tempo. Mesmo partes mais sensíveis como as arestas e vértices não 

apresentaram deformações possíveis de se identificar durante o período de 

observação.  
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Figura 27: Máquina universal para compressão com capacidade de 300 kN LAEES – Escola de 

Engenharia – UFMG (fonte: SILVA, 2005). 

 

 
Figura 28: Tijolos ecológicos. 

 

Alguns trabalhos semelhantes envolvendo a fabricação de tijolos ecológicos 

recorrendo-se aos compósitos elaborados com terra e papel ou resíduos originados 

da fabricação de papel e celulose têm obtido resultados relevantes. 

Ao ser entrevistado por Lacerda (2010), Márcio Albuquerque Buson, professor 

da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, apresentou a 

produção de tijolo ecológico feito de terra, cimento e papel Kraft (componente das 

embalagens de cimento). Após ensaios laboratoriais e análises comparativas entre o 

novo compósito, nomeado de Krafterra, e o solo-cimento, Buson (2009) constatou o 

melhor desempenho do Krafterra quanto à resistência à compressão simples e 

diagonal confirmando ser mais uma alternativa econômico-sustentável para a 

produção de componentes e elementos construtivos. 

Outro trabalho, de mesmo segmento, foi realizado por Rebouças et al. (2011), 

no qual alguns alunos de Graduação em Engenharia Civil do Centro Universitário de 
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Belo Horizonte – UniBH desenvolveram um tijolo ecológico composto de terra, 

cimento, papel Kraft e babosa diferenciando-se do trabalho anterior apenas pelo 

acréscimo desse último item ao compósito. 

Izidio; Subtil; Andrade (2014) apresentaram um projeto feito de rejeitos das 

indústrias produtoras de papel e celulose, denominados dregs, grits e lama de cal. 

Esses rejeitos foram misturados à argila para a produção de tijolo e os resultados 

comprovaram maior resistência mecânica à flexão do material. Dessa maneira, 

aquilo que seria descartado em aterros industriais é reciclado amenizando o impacto 

ambiental.  

Miranda et al. (2009) realizaram um trabalho a partir de resíduos sólidos da 

indústria de celulose e papel ou grits. Os resultados foram bastante satisfatórios 

atendendo todas as normas da ABNT no que diz respeito à granulometria, limite de 

liquidez, índice de plasticidade e compactação. Tendo em vista o fato do grits ter 

consistência arenosa a sua utilização para correção de solos argilosos, para fins de 

fabricação de tijolos de solo-cimento-grits, surge como uma alternativa viável e que 

conduziria a um maior consumo de resíduo, contribuindo para a destinação 

ambientalmente correta de um maior volume desse material. 

Na Universidad de Jaén, na Espanha, pesquisadores estão desenvolvendo um 

protótipo de tijolo composto por argila e resíduos de celulose. Essa pesquisa 

resultou em um bloco resistente e de condutividade térmica baixa, tendo qualidades 

isolantes, além de econômico e ambientalmente menos impactante (CABEZAS, 

2013). 

 

5.2 Materiais didáticos 
 

Os materiais didáticos representados pela pizza para aula de frações e 

porcentagem (Figura 29, esquerda), pelo ciclo celular simplificado (Figura 29, centro) 

e pelo ciclo celular elaborado (Figura 29, direita) foram confeccionados entre junho e 

outubro de 2014. Todas essas peças são pilotos de produtos que podem ser levados 

prontos para a sala de aula ou serem produzidos pelos alunos dentro do espaço 

escolar devido à facilidade em manufaturá-los.  
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Figura 29: Pizza para aula de frações e porcentagem (esquerda); ciclo celular simplificado 

(centro); ciclo celular elaborado (direita). 

 

A Proposta Curricular do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2012) enfatiza 

que é recomendável realizar, com os alunos, discussões coletivas que contribuam 

para a elaboração pessoal e recíproca comunicação, promovendo a compreensão 

do tema e também a aprendizagem do respeito a si mesmo e aos colegas. Nesse 

processo, os alunos encontram oportunidades para construir modelos explicativos, 

linhas de argumentação e instrumentos de verificação de contradições; são 

colocados em situações em que são instigados ou desafiados a participar e a 

questionar, valorizando as atividades coletivas que propiciem a discussão e a 

elaboração conjunta de ideias e de práticas. Um procedimento que prevê a 

participação em atividades lúdicas, nas quais os alunos se sintam desafiados não 

somente pelos outros participantes, mas especialmente pelo jogo do conhecimento.  

Segundo Domingues & Recena (2010) a abordagem lúdica no ensino por meio 

de jogos educacionais vem sendo muito utilizada como ferramenta pedagógica. 

Nesse sentido, desenvolveu-se uma pesquisa, tendo como objetivo avaliar a 

influência do planejamento e elaboração de jogos didáticos por alunos do Ensino 

Médio de uma escola pública de Dourados-MS. O processo foi considerado como 

objeto construtor do conhecimento de química numa visão construtivista, apoiada 

nas ideias de Piaget. A investigação analisou a interação entre sujeito e objeto 

concluindo-se que houve a oportunidade, para os alunos, de reestruturação dos 

esquemas de assimilação e acomodação no processo de ensino e aprendizagem 

possibilitando a construção dos conhecimentos em química. 

Barros; Vinholi Junior; Bitencout (2010) relatam uma experiência trabalhada em 

uma escola pública estadual no município de Campo Grande/MS. Os autores citam 
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que os alunos dos primeiros anos do ensino médio, após assistirem uma aula geral 

sobre a diversidade de tecidos animais, foram orientados tanto em relação ao 

conteúdo teórico quanto a diferentes formas lúdicas de aprendizagem. Eles criaram 

diferentes jogos e os testaram tornando a aprendizagem mais agradável e a 

familiarização, com os inúmeros termos inerentes ao conteúdo, mais rápida. 

Materiais compósitos feitos com elementos de baixo custo, acessíveis e ligados 

à educação tem sido o foco de muitos pesquisadores. Publicada no Site Inovação 

Tecnológica (2010) uma matéria cita que cientistas da Universidade Purdue, nos 

Estados Unidos, criaram um papel magnético com potencial para ser utilizado na 

construção de micromotores de baixo custo para uso em robótica, instrumentos 

cirúrgicos, pinças minúsculas para estudar células individuais e alto-falantes em 

miniatura. O ferropapel é fabricado impregnando um pedaço de papel comum com 

uma mistura de óleo mineral e nanopartículas magnéticas obtidas pela trituração de 

óxido de ferro. Como a técnica é barata e não requer equipamentos especializados 

de laboratório ela também poderá ser usada em escolas, inclusive públicas, para 

ensinar sobre robôs e outros princípios científicos e de engenharia. Além disso, 

qualquer tipo de papel pode ser usado, mas os mais porosos são os mais 

adequados, como papel jornal ou guardanapos. 

 

5.3 Utilitários domésticos 
 

5.3.1 Descansadores de panela e caneca 
 

Para se testar a resistência à temperatura foram colocados em estufa, com 

capacidade máxima de 280 ºC, um descansador de panela e um descansador de 

caneca. Antes de ligá-la, mediu-se sua temperatura interna utilizando-se termômetro 

digital com infravermelho (Figura 30) registrando-se a média de 24,6 ºC. A estufa foi 

fechada e ligada e seu termostato foi colocado no máximo. Com auxílio de um 

celular registrou-se: o início do teste às treze horas e vinte e seis minutos (Figura 31, 

esquerda); o momento em que a estufa atingiu 280 ºC às quatorze horas e trinta e 

nove minutos (Figura 31, centro); e o momento em que se completaram duas horas 

de permanência dos descansadores na estufa às quinze horas e vinte e seis minutos 

(Figura 31, direita).  
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Figura 30: Medição da temperatura interna da estufa com os descansadores em seu interior. 

 

 
Figura 31: Celular marcando o início do teste (esquerda); celular marcando o momento em que 

a estufa atingiu 280 ºC (centro); celular marcando o momento em que se completaram duas horas de 
permanência dos descansadores na estufa (direita).  
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Em seguida, abriu-se a estufa e, antes de retirar as peças do seu interior, 

registrou-se a temperatura média de 250,8 ºC (Figura 32).  

 

 
Figura 32: Registro da temperatura antes de retirar as peças do interior da estufa. 
 

Utilizando-se luvas para temperatura elevada, o descansador de panela foi 

retirado do interior da estufa e colocado sobre outro descansador de panela apoiado 

em bancada de mármore. Em seguida, foi retirado o descansador de caneca e 

colocado sobre outro descansador de caneca apoiado em bancada de mármore. 

Após, aproximadamente, uma hora e dezenove minutos da retirada do descansador 

de panela do interior da estufa, às dezesseis horas e quarenta e seis minutos, 

registrou-se a temperatura de 31,9 ºC (Figura 33, esquerda) e após, 

aproximadamente, uma hora e vinte minutos da retirada do descansador de caneca, 

às dezesseis horas e quarenta e sete minutos, registrou-se a temperatura de 30,2 ºC 

(Figura 33, direita). 
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Figura 33: Registro da temperatura do descansador de panela após, aproximadamente, uma 

hora e dezenove minutos de sua retirada do interior da estufa, às dezesseis horas e quarenta e seis 
minutos (esquerda); registro da temperatura do descansador de caneca após, aproximadamente, 
uma hora e vinte minutos de sua retirada do interior da estufa, às dezesseis horas e quarenta e sete 
minutos (direita). 

 

Após o teste de resistência à temperatura os descansadores fabricados com o 

compósito não apresentaram perda significativa de material, rachaduras, trincas ou 

deformações. Esses materiais, produzidos em abril de 2014, se comportaram muito 

bem após colocarem-se sobre eles panelas e canecas contendo alimentos quentes 

(Figura 34). 

 

 
Figura 34: Descansadores de panela e caneca. 
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Em ensaio de resistência à temperatura Buson (2009) concluiu que seus 

materiais feitos de terra, cimento e fibras dispersas de papel kraft resultou em 

elemento com excelente desempenho e boas características de resistência à 

temperatura, em discordância do que muitos esperavam ou consideravam ao se 

pensar em produtos produzidos com compósito de papel. 

 

5.3.2 Bandeja para utensílios domésticos 
 

 Colocou-se no chão dois blocos de concreto a 28 cm de distância um do outro. 

Sobre os blocos de concreto foi apoiado uma bandeja para utensílios domésticos de 

modo a manter-se um vão entre os blocos e a bandeja (Figura 35, esquerda). Sobre 

a bandeja foi colocado um saco plástico transparente de 44 cm x 30 cm e o mesmo 

foi preenchido, gradativamente, com areia fina até completar, aproximadamente, um 

terço de seu volume (Figura 35, direita). Esse procedimento foi realizado até 

empilharem-se seis sacos plásticos com areia sobre a bandeja (Figura 36). 

 

 
Figura 35: Bandeja para utensílios domésticos apoiada sobre dois blocos (esquerda); saco 

plástico transparente de de 44 cm x 30 cm sendo preenchido, gradativamente, com areia fina até 
completar, aproximadamente, um terço de seu volume (direita). 
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Figura 36: Seis sacos plásticos com areia empilhados sobre a bandeja. 

 

Em seguida, os sacos com areia foram pesados individualmente em balança 

digital com capacidade máxima para 3.000 g (Figura 37) e os valores obtidos foram 

somados resultando no total de 15.604,27 g, ou, aproximadamente 15,6 kg. Após o 

teste não se observou rachaduras, trincas ou deformações, demonstrando que a 

bandeja teve um bom desempenho se considerarmos o seu propósito. Vale informar 
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que a peça está sendo utilizada (Figura 38) desde sua fabricação e não apresentou 

quaisquer tipos de danos durante esse período. 

 

 
Figura 37: Pesagem dos sacos plásticos com areia. 

 

 
Figura 38: Bandeja para utensílios domésticos. 
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5.4 Utilitários ornamentais 
 

Os utilitários ornamentais, representados pelos vasos para plantas e pelos 

pratos para vasos foram construídos entre abril e maio de 2014 pensando-se na sua 

utilidade, facilidade de serem confeccionados e por serem corpos-de-prova 

excelentes no que se refere ao comportamento em contato com umidade. Esses 

produtos estão sendo utilizados desde sua fabricação e não apresentaram 

vazamentos por rachaduras ou trincas e desgaste significativo de material.  

 
5.4.1 Vasos para plantas 

 

Para definir-se o desempenho quanto à absorção de água realizou-se teste 

comparativo entre um vaso para planta produzido com o compósito e um vaso de 

barro adquirido em loja de comércio. Inicialmente pesou-se o vaso para planta, ainda 

seco, produzido com o compósito registrando-se 1.087,83 g (Figura 39, esquerda). 

Em seguida pesou-se o vaso de barro adquirido no comércio, ainda seco, 

registrando-se 567,16 g (Figura 39, direita).  

 

 
Figura 39: Pesagem de vaso para planta, ainda seco, produzido com o compósito (esquerda); 

pesagem de vaso de barro, ainda seco, adquirido no comércio (direita).  

 

Em seguida, em cada um de dois baldes plásticos com capacidade para 6 litros 

foram colocados 5 litros de água de torneira. Em um dos baldes com água foi imerso 
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o vaso produzido com o compósito (Figura 40, esquerda) e no outro balde colocou-

se o vaso comercial (Figura 40, direita).  

 

 
Figura 40: Balde com água contendo vaso para planta produzido com o compósito (esquerda); 

balde com água contendo vaso comercial (direita).  

 

Deixaram-se os vasos imersos em água durante 24 horas. Após 24 horas, os 

vasos foram retirados dos baldes e levemente enxugados com pano de algodão. 

Pesou-se o vaso para planta produzido com o compósito registrando-se 1.389,63 g 

(Figura 41, esquerda). Em seguida, pesou-se o vaso de barro adquirido no comércio 

registrando-se 646,13 g (Figura 41, direita).  

 

 
Figura 41: Pesagem do vaso úmido produzido com o compósito (esquerda); pesagem do vaso 

comercial úmido (direita). 
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Subtraindo-se o valor, em gramas, do vaso produzido com o compósito quando 

seco, do seu valor quando úmido obteve-se o valor de 301,8 g, o que resulta em 

uma taxa de absorção de água de 27,74 %. O mesmo processo foi realizado com o 

vaso de barro adquirido no comércio, obtendo-se o valor de 78,97 g e uma taxa de 

absorção de 13,92 %. Desse modo, a taxa de absorção de água do vaso para planta 

produzido com compósito é, aproximadamente, o dobro da taxa de absorção de 

água do vaso comercial. Esse resultado corrobora as observações realizadas desde 

o início da utilização desses produtos. Os vasos para plantas produzidos com o 

compósito (Figura 42, esquerda) não possuem furos para drenagem e não utilizam 

pratos para conter o excesso de água drenada após a rega, no entanto, nunca 

encharcaram. As plantas contidas neles (Figura 42, direita) são as mesmas desde o 

início de sua utilização, demonstrando não haver problemas relacionados ao 

acúmulo de água. 

 

 
Figura 42: Vasos para plantas produzidos com compósito (esquerda); vasos produzidos com 

compósito contento plantas (direita). 

 

5.4.2 Pratos para vasos 
 

Observações realizadas, rotineiramente, demonstraram que os pratos para 

vasos produzidos com o compósito (Figura 43, esquerda) evitam o acúmulo de água 

por período prolongado. A figura 43 (direita) apresenta pratos produzidos com o 

compósito sendo utilizados para reter a água residual drenada após a rega de 

plantas contidas em vasos plásticos e observou-se que a água, retida após a rega 

das plantas, foi absorvida evitando-se água parada. 
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Figura 43: Pratos para vasos produzidos com o compósito (esquerda); pratos produzidos com o 

compósito sendo utilizados para reter a água residual drenada após a rega de plantas contidas em 
vasos plásticos (direita). 

 

Em seu trabalho com solo-cimento acrescido de papel de saco de cimento 

Buson (2009) cita que a incorporação desse papel ao compósito contribuiu para uma 

maior absorção de água. Em seus corpos-de-prova feitos apenas com terra crua 

sem a adição de cimento e papel a absorção média de água foi de 26,54%, 

enquanto nos corpos-de-prova feitos com terra crua e papel a absorção média de 

água foi de 34,11%. Com o incremento de cimento nesses corpos-de-prova houve 

um melhor desempenho quanto à absorção de água, concluindo que os ensaios não 

inviabilizaram o uso do compósito, mas, apenas mostrou que a adição de papel ao 

compósito potencializou a absorção de água. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso de elementos de baixo custo e fácil acesso como a terra, a areia, o 

cimento aliados à utilização de papel de tipos diversos e principalmente aqueles 

impróprios para a reciclagem convencional já demonstra a preocupação ambiental 

presente nesse trabalho. Além disso, o uso do composto extrapola a alternativa de 

somente reciclar o excedente residual de celulose, pois, corrobora com a 

necessidade atual de se produzir um material versátil que possibilita várias opções 

de uso em seguimentos diversos.  

No que se refere aos produtos gerados com o compósito escolheu-se produzir 

aqueles que seriam mais fáceis de manufaturar e que não necessitariam de grande 

habilidade ou ferramentas sofisticadas para tanto. Deve-se considerar também, que 

o descarte desses produtos é bem menos degradante ao ambiente do que se 

fossem alocadas em lixões a céu aberto.  
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De um modo geral as fibras dispersas dos papéis conferiram maior leveza e 

estabilidade às peças e os resultados não apresentaram nenhum problema que as 

desabonem. Não obstante, são necessários testes laboratoriais mais elaborados que 

confirmem suas qualidades e determinem mais precisamente a proporção dos 

ingredientes do compósito.  
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