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1 Resumo 

Este trabalho tem o objetivo de desenvolver um revestimento acústico, de material 

cimentício para superfícies verticais, substituindo parcialmente o agregado natural 

miúdo a areia por um agregado sintético, o etileno-acetato de vinila (E.V.A.).  

2 Introdução 

Ao longo da história o homem tem desenvolvido constantemente o seu abrigo, 

desde o modelo mais simples até as chamadas casas “hi tech” dos dias atuais, 

juntamente com o desenvolvimento das residências se desenvolveram também os 

materiais nelas utilizados e a consciência de como devemos utilizar as reservas 

naturais que nos fornecem os materiais, com isso a demanda por novos materiais na 

área da construção civil cresce a cada dia, principalmente por materiais mais 

eficientes e menos poluentes. Ao associar essa demanda ao fato de existir resíduos 

industriais que são diariamente descartados em lixões ou aterros, surge a 

necessidade de estudos aprofundados na área da criação, desenvolvimento e 

utilização desses novos compósitos.  

3 Objetivos 

Propor nova finalidade para o resíduo industrial de E.V.A. na fabricação de um 

produto de revestimento, contribuindo para o desenvolvimento sustentável em 

diversas áreas da atividade industrial; 

Elaborar desenho para a superfície atuante do revestimento vertical que propicie um 

tratamento adequado aos ruídos do interior das residências; 

Estudar as propriedades físicas, mecânicas e acústicas do produto desenvolvido; 

Estudar materiais naturais para compor com o EVA e inovar no produto de 

revestimento, visando uma patente do produto.  

 

4. Metodologia 

O presente trabalho desenvolve-se em duas etapas, pesquisas bibliográficas sobre 

os tipos de resíduos e seu aproveitamento e produção do modelo que servirá como 

fôrma do produto final e produção de amostras. Na segunda etapa de trabalho serão 

produzidas 2 repetições de cada proporção de agregados em forma de revestimento 

para os teste de absorção de acústica, e 3 repetições em forma de corpo de prova 

para ensaios de compressão e tração. 
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5. Desenvolvimento  

A superfície atuante do produto tem como função principal o tratamento do som por 

meio de sua geometria, similar às cunhas anecoicas, que significa “que não produz 

eco”. Para o presente trabalho elaborou-se uma superfície formada por sucessões 

de pirâmides de base quadrada, que possui as faces laterais côncavas, como se um 

sólido fosse recortado por planos de revolução formando um modulo (Figura 11(a)), 

este módulo foi repetido e formou a superfície do produto do tipo 1(Figura 11 (b)).  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 11: Produto do tipo 1 - o módulo da superfície (a) repetido para formar a superfície desejada 
no produto (b). 

 
Para produzir a matriz do revestimento utilizou-se uma peça de madeira de 

garapeira medindo 45x45x4 cm, peça foi usinada com detalhes utilizando uma 

fresadora CNC (comando numérico computadorizado). A Figura 13 apresenta a peça 

sendo usinada e posteriormente o modelo pronto.  

 
(a)  

(b) 
Figura 13: Matriz sendo usinada (a) Matriz usinada (b) 

 

A fôrma será produzida utilizando o modelo como molde através do processo 

conhecido como vacum forming, que consiste em aquecer uma lâmina de material 

termoplástico até que ela fique moldável e com o auxílio de uma mesa de vácuo 

retirar o ar entre a forma e a lamina forçando-a a tomar as formas da fôrma.  

 

5. Resultados preliminares  

O fato de não ter elaborado qualquer pesquisa em relação às espécies de madeiras 

indicadas para modelagem, ou mesmo de ter estudado sobre as recomendações de 

secagem indicadas na NBR 7190/1997, acarretaram em deformações e acabou 

empenando(figura 21). Para corrigir e estabilizar o empenamento, foi necessário 
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utilizar um reforço em aço. Esses resultados mostram a importância da pesquisa 

prévia antes de iniciar um procedimento metodológico.  

 
                                                              Figura 21: Reforço em aço. 

                                                              Fonte: Produzida pelo autor. 
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